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La ciència-ficció no és un simple divertiment; serveix tanmateix a un propòsit 
seriós: expandir la imaginació humana. [...] La ciència-ficció que s’escriu avui 
sovint esdevé una realitat científica demà. Confinar la nostra atenció a matèries 
d’àmbit quotidià seria limitar l’esperit humà. 

Stephen W. Hawking (1995) 

 

 

 

1. Introducció 
La ciència ficció, en els seus diferents àmbits (cinema, novel·la, còmic) s’ha erigit en una 

eina per l’aprenentatge. Ja des dels anys 1960, algunes universitats americanes han vingut 

fent ús de l’extraordinari potencial de la ciència ficció en l’ensenyament de diverses 

disciplines, des de la sociologia a la biologia, passant per la física. Com escriu el físic A. 

Montoto, “la ficció que ens serveix d’entreteniment i ens ajuda a somiar, estimula la 

curiositat i la imaginació. Ens mou a la indagació de l’inconegut i a la recerca 

d’explicacions, les mateixes actituds que estan en l’origen de la ciència”. No resulta, 

doncs, sorprenent que reconeguts especialistes com Stephen W. Hawking, Carl Sagan, 

Steven Weinberg, Sheldon L.Glashow o Murray Gell-Mann (els tres darrers, guardonats 

amb el Nobel de física) hagin reconegut públicament el deute en vers la ciència ficció en la 

seva inqüestionable trajectòria en el món de la física. Afirma Sheldon L. Glashow: “El 

material que es publicava a la revista Astounding Science Fiction em va iniciar en la 

relativitat i la teoria quàntica”. Interès i atractiu que no escapa als nostres estudiants. 

Recollint el testimoni d’aquestes primeres experiències desenvolupades a diverses 

universitats americanes, des del curs acadèmic 1993-1994 hem vingut impartint a la UPC 

una assignatura de lliure elecció, capdavantera en l’àmbit universitari de tot l’Estat, titulada 

Física i ciència-ficció, contemplada com un apropament al món de la física de la mà de la 

ficció.  A més d’incloure elements puntuals amb la mateixa metodologia en  les 
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assignatures obligatòries de física dels primers cursos de les quals hem estat responsables. 

L’experiència ens ha permès constatar com la teoria física, les seves lleis i principis poden, 

sovint, ser introduïts de forma més suggestiva per mitjà de la ciència-ficció.  L’atractiu 

d’aquest procediment estimula l’aprenentatge per part de l’estudiant, que se sent més a 

prop d’una disciplina tradicionalment complexa, com la física.  I no només l’acosta al món 

de la física (objectiu d’altra banda prioritari en estudiants que cursen carreres tècniques, i 

on la física hi juga un paper fonamental), sinó que li proporciona una via d’accés a altres 

branques de la ciència (biologia, química...) i de les humanitats (generes literaris, història, 

sociologia...). Tot permetent avançar en la consideració del coneixement com un tot que 

supera la tradicional i obsoleta divisió entre ciències i lletres. 

L’anàlisi de la física inherent en la ciència-ficció proporciona a l’estudiant un element de 

discussió i crítica, fomentant un saludable esperit crític i escèptic, tan necessari en els 

nostres dies.  Ja que com assenyala J. M.  Sancho: “... el problema principal de 

l’ensenyament no rau en l’accés a la informació sinó en la necessitat de comptar amb 

criteris de selecció, comprensió i transferència per part de l’estudiant i del propi 

professorat.  Saber triar, saber donar sentit a la informació i saber utilitzar-la per tal de 

poder resoldre problemes.”L’ajuden també a capgirar actituds negatives (hostils, fins i tot) 

davant la ciència, i a distingir la ciència vertadera de la pseudociència, una ‘malaltia’ 

fortament arrelada a la societat.  

No obstant, la ciència-ficció no és només un recurs didàctic. La visió o lectura intel·ligent 

tant de pel·lícules com de novel·les de ciència-ficció, a més d’actes lúdics, són una via per 

reflexionar i exercir l’esperit crític sobre les conseqüències socials del progrés científico-

tècnic. Actituds que ens forcen a posicionar-nos davant del mateix. Ens prepara, en 

definitiva per afrontar el repte del futur. 

 

2. Gènesi d’una experiència 

L’ús d’elements de ciència-ficció en la docència habitual d’assignatures de física de primer 

curs va posar ben aviat de manifest un elevat interès per part de l’alumne, no massa 

motivat a abordar la resolució de problemes de física, habitualment. Plantejar-se si 

Superman podria aturar en sec un camió en moviment (dinàmica), si l’home invisible 

podria veure el món que l’envolta (òptica), si un monstre gegantí com King-Kong seria 

físicament viable (lleis d’escala), o analitzar si es pot fer ‘reviure’ un cadàver com el 
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monstre de Frankenstein amb un corrent elèctric (electricitat), ajudaven a l’estudiant a pair 

de millor manera la física inherent al problema i potenciaven de forma eficient la seva 

participació activa en l’assignatura.  En resum, els elements de ficció apropaven l’alumne 

al món de la física i despertaven el seu interès per la matèria (fets que habitualment 

constitueixen una veritable creuada pel professorat). 

Repetides experiències en aquesta línia (complementades amb la realització de diverses 

conferències sobre la física en la ciència-ficció, a petició dels propis estudiants de 

l’EPSEVG), ens van portar a plantejar-nos la possibilitat d’elaborar un text, que servís de 

recull de situacions físiques plantejades a l’àmbit de la ciència-ficció.  El projecte fou 

presentat a la 2ª  Convocatòria d’Ajuts a l’Elaboració de Material Docent l’any 1992, 

essent seleccionat. El text, completat el novembre de 1993, fou publicat per Edicions UPC 

al setembre de 1994 amb el títol Física i Ciència-Ficció (un exemplar del mateix s’adjunta 

amb la present documentació) (2ª edició, 1996; reimpressió, 2001).  Constitueix el mateix 

de base emprat en l’assignatura. De l’interès de l’esmentada publicació se’n van fer ressò 

diversos mitjans de comunicació.  Paral·lelament a l’elaboració del text, i esperonats pel 

Director del Departament de Física i Enginyeria Nuclear, el professor Joaquim Valls, ens 

vam decidir oferir una assignatura específica sobre la física a la ciència-ficció, emmarcada 

dins del conjunt d’assignatures de lliure elecció (ALE) nascudes en la reestructuració dels 

plans d’estudis de la UPC.  Les 50 places ofertades van resultar insuficients per a la 

demanda d’estudiants, circumstància que s’ha anat repetint al llarg, pràcticament, dels 13 

cursos acadèmics en què s’ha impartit ininterrompudament aquesta assignatura.  

Tot i l’existència d’una assignatura específica, centrada al voltant de la física a la ciència-

ficció, durant aquests anys hem seguit apostant per l’ús d’elements de ficció a la resta 

d’assignatures de física dels primers cursos, de les diverses titulacions que venim impartint 

a l’EPSEVG, recolzats per l’enorme interès que aquesta iniciativa desperta i per les  

potencialitats d’una experiència que millora indubtablement la qualitat de l’ensenyament-

aprenentatge d’una matèria com la física. 

En els apartats següents ens centrarem en la descripció detallada de l’assignatura de lliure 

elecció Física i ciència-ficció, on l’experiència d’ensenyar física a través de la ciència-

ficció s’ha dut a terme de forma extensiva.  Globalment, la docència d’aquesta assignatura 

al Campus Nord de la UPC ha involucrat un total de 600 estudiants, aproximadament (50 

estudiants per curs, des de l’any acadèmic 1993-94). De forma no tant exhaustiva, també a 

les assignatures de física general  impartides pels  professors que presenten aquesta 
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experiència a l’EPSEVG, s’ha aplicat aquesta metodologia.  S’han vist involucrats al 

voltant de 1200 estudiants de totes les titulacions impartides en aquest centre (de l’ordre 

d’un centenar d’estudiants per any des del curs 1992-93). 

 

3. Objectius genèrics de l’experiència 

Els objectius genèrics perseguits els podem resumir en: 

• Fomentar l’esperit crític i un cert escepticisme saludable, imprescindibles no només 

en l’àmbit científic i tècnic sinó en el món de la sobreinformació en què vivim. 

• Mostrar el caràcter interdisciplinari de la ciència, trencant la impressió que 

produeix la divisió del coneixement en branques diferents. 

• Motivar, interessar i capgirar actituds negatives envers l’apassionant món de la 

ciència.  Ajudar a descobrir la connexió de la mateixa amb el món real. 

• Completar i complementar els temes d’un curs de física general, des de la 

perspectiva de la ciència-ficció, introduint aquelles parts de la física que no tenen 

normalment cabuda (relativitat especial, etc.) 

• Presentar la ciència i la tècnica des d’una perspectiva social, com a parts integrants 

de l’activitat humana. 

• Reflexionar sobre el món que ens envolta a través d’altres mons imaginaris. 

 

4. Continguts i estructura del curs 

En l’aspecte formal, el curs està plantejat com un recorregut per l’univers de la física, on la 

ciència-ficció ens proporciona l’escenari, fascinant, on succeeixen les accions.  La riquesa 

de les especulacions i la imaginació de la qual fan gala escriptors i guionistes obliga, 

sovint, a introduir elements d’altres disciplines científiques (química, biologia o geologia), 

fomentant la visió multidisciplinar.  Malgrat que nosaltres explotem i aprofundim la 

vessant física, és clar que aspectes d’història de la ciència i de la tècnica, mèdics (efecte de 

les radiacions o de condicions d’ingravidesa en organismes vius), sociològics (relació entre 

les monster movies i la por provocada per l’amenaça atòmica) o d’altres purament literaris 

(subgèneres de la ciència-ficció) i cinematogràfics (efectes especials), apareixen de forma 

espontània durant el desenvolupament del curs. 
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Tot això permet dotar el curs d’un cert caire interdisciplinar, mostrant que l’estudi dels 

sistemes físics reals als quals condueix la ficció, no és patrimoni de cap disciplina 

científica en particular, sinó del conjunt de totes elles.  També podem afegir, com opina 

Miquel Barceló (ànima de moltes de les activitats que al voltant de la ciència-ficció es fan 

en aquesta universitat -i també fora d’ella-), que la ciència-ficció ens permet reflexionar 

sobre el món on vivim i plantejar la qüestió què passaria si....? més enllà de l’àmbit 

estrictament científico-tècnic. 

 

5. Organització del curs 

El curs s’estructura en vuit blocs temàtics que segueixen a grans trets el disseny d’un curs 

de física general.  Primer de tot, però, es comença donant unes pinzellades sobre què és la 

ciència-ficció com a gènere.  El primer bloc està dedicat als ordres de magnitud, fent 

especial èmfasi en la necessitat de saber efectuar estimacions sobre el valor que poden 

prendre les magnituds físiques (mida, massa, temps, etc.) d’un sistema concret.  Es mostra 

també l’ús de les tècniques d’anàlisi dimensional (eina força útil a la qual, els texts de 

física general dediquen poca, si no nul·la, atenció) i, en concret, de l’aplicació de les lleis 

d’escala a l’hora de preveure el comportament dels sistemes físics. 

Prenent com a pretext la galeria d’éssers gegantins i diminuts que conformen moltes 

pel·lícules i relats de ciència-ficció (goril·les com King-Kong, formigues gegants, homes 

colossals i increïbles homes minvants), analitzem la seva viabilitat, tant des del punt de 

vista físic com biològic, així com els problemes associats als canvis de mida. 

S’indiquen, breument, les implicacions arquitectòniques derivades de l’existència d’un 

límit en la resistència de columnes, ponts, edificis, etc. 

Els elements que constitueixen la mecànica newtoniana són abordats en els dos blocs 

següents.  Es fa una anàlisi del moviment de projectils i coets i dels problemes associats 

amb la gravitació.  Medicina espacial, enginyeria a gran escala, astrofísica, aspectes ètics, 

sociològics i mediambientals de l’exploració planetària complementen l’enfocament des 

del punt de vista de la física.  S’estudien els diferents mètodes proposats, des de la ficció, 

per viatjar d’una manera creïble per l’espai.  El concepte de força es presenta a través de 

l’ús que d’ella en fan els hipotètics superherois.  Una anàlisi de les habilitats d’aquests 

éssers i de les seves limitacions en un món condicionat per les lleis físiques que governen 

l’univers completen aquest tema. 
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L’estudi dels fenòmens físics des del punt de vista energètic és l’objectiu del següent bloc.  

L’energia nuclear obre un interessant debat sobre energies alternatives, riscos de l’energia 

atòmica, implicacions socials i ètiques en el paper del científic al segle XXI, etc.  

S’analitza també l’efecte de les radiacions en els organismes vius i algunes aplicacions en 

medicina nuclear.  Els problemes derivats d’un improbable viatge al centre de la Terra o el 

risc de col·lisió amb meteorits, cometes i objectes procedents de l’espai, entre d’altres, 

completen aquest tema.  En el bloc dedicat a l’electricitat i el magnetisme, caracteritzem 

els camps de força, tant els reals (cinturons de radiació de Van Allen), com els imaginaris.  

De la mà del monstre de Frankenstein estudiem l’efecte del corrent elèctric sobre els éssers 

vius.  Una petita incursió al món de la biologia permet mostrar l’existència alguns peixos 

dotats de propietats elèctriques.  Tanmateix, es qüestionen els presumptes pseudo-poders 

de la ment.  La segona part d’aquest tema se centra en la caracterització del magnetisme i 

llurs aplicacions, paradigma de la ciència del segle XIX. 

Levitació magnètica, mesmerisme... fins arribar al desenvolupament de les memòries 

magnètiques d’ordinador i al paper (escàs) de la informàtica a la ciència ficció. 

Els problemes relacionats amb la parla, la visió, la invisibilitat i la propagació de les ones 

sonores i lluminoses, conformen el setè bloc. 

Com a complement del tema dedicat al vol espacial s’analitzen les característiques d’una 

(improbable?) batalla espacial, sovint molt allunyada del que mostra el cinema del gènere.  

Alguns conceptes de la teoria de la relativitat s’introdueixen en el darrer bloc, com a 

preàmbul per a una anàlisi crítica dels viatges en el temps i d’altres elements d’ús habitual 

a la ciència-ficció (com el teletransport, l’hiperespai, ...). 

Els conceptes i les idees físiques plantejades es treballen en base a les situacions físiques 

tal i com aquestes es presenten en determinats llibres i pel·lícules del gènere.  Donada la 

facilitat amb que les imatges poden traduir i representar una situació o aspecte que ens 

sembla especialment interessant, durant el desenvolupament de les sessions fem servir, 

habitualment, el vídeo i el DVD.  La lectura d’un relat o d’una novel·la queda com a tasca 

a realitzar per l’estudiant.  Tant la visió d’un film com la lectura d’un llibre no són requisits 

imprescindibles, encara que resulten extraordinàriament útils per situar l’efecte o situació 

que es desitja analitzar. 

Aquest apropament se segueix també en les assignatures obligatòries encara que limitat als 

temes i conceptes dels temaris respectius. Per citar un exemple, en Fonaments Físics I, 
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assignatura de 1er curs de l’ET Industrial, especialitat Química, en el tema inicial sobre lleis 

d’escala s’aborden els exemples de la impossibilitat física dels monstres gegantins i dels 

efectes de la reducció de mida. En els temes de Termodinàmica s’analitzen els canvis de 

fase que tenen lloc en els típics casos de desintegració de persones i objectes explotats en 

molts films. La transmissió de l’energia calorífica a l’espai o les energies involucrades en 

successos catastròfics com ara la caiguda de meteorits sobre la superfície terrestre, 

argument que tant de joc dona i que ha arribat a constituir un subgènere dins la ciència-

ficció. 

 

6. Programa del curs 

Aquests blocs de contingut es reflecteixen  en el programa de la següent manera: 
1. Ordres de magnitud 

Analfabetisme numèric 
2. Anàlisi dimensional i lleis d’escala : criatures i monstres gegants i nans 

Monstres impossibles 
La física de Gulliver 
Impossibilitats tècniques 
El vol 

3. Cinemàtica: la física dels superherois 
• Velocitats sorprenents i acceleracions límit 
• Projectils i coets 

4. Lleis de Newton i gravitació: el vol espacial 
• Les lleis de Newton i el concepte de superhome 
• Ingravidesa i viatges espacials 
• Gravetat artificial 

5. Energia i calor: viatges al centre de la Terra 
• Escalfament i refredament 

• Viatges al centre de la Terra 
• Energia nuclear 
• Transicions de fase 

• Caramboles i catàstrofes còsmiques 
6. Electricitat i magnetisme: somnia Frankenstein amb ovelles elèctriques? 

• Camps de força 
• El monstre de Frankenstein i l’electrobiologia 
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• Els (pseudo)poders de la ment 
• Levitació electromagnètica 

7. Ones, acústica i òptica: de l’home invisible als imperis galàctics 
• La parla: diàleg entre gegants i nans 
• La propagació del so i les comunicacions interplanetàries 
• La visió: insectes, al·lienígenes i homes invisibles 

8. Relativitat especial i física moderna: física dels viatges en el temps 
• Teletransport 
• Màquines del temps 
• Hiperespai, forats de cuc i dreceres a l’univers 

L’estructura del curs està adaptada per què es pugui impartir com a assignatura de lliure 

elecció.  Inicialment, s’impartia en 10 setmanes lectives, a raó de 3 hores de classe per 

setmana.  Els darrers anys, per tal de concentrar l’activitat en blocs de 2 hores, el curs 

s’estén durant 7,5 setmanes a raó de 4 hores de classe setmanal. Volem remarcar que 

l’anàlisi crítica de la consistència i certesa dels arguments de ficció no és la finalitat del 

curs, sinó l’exercici en ell mateix, de reflexió, anàlisi i crítica.  Cal reconèixer que l’encant 

de molts films i relats de ciència-ficció resideix precisament en el fet de mostrar situacions 

improbables des del punt de vista físic, proposant respostes a la pregunta què passaria 

si...? 

 

7. Metodologia i estratègies docents 

El primer dia de curs passem una enquesta-test per valorar el grau de coneixement previ 

sobre el tema i esbrinar la procedència i edat dels estudiants (fets que poden condicionar el 

desenvolupament del curs i que ens serveixen per reconduir, si és el cas, el nostre 

plantejament inicial sobre el mateix).  Demanem escriure el títol de 5 pel·lícules i 5 

novel·les del gènere.  És significatiu el fet de què la majoria d’estudiants són incapaços de 

completar la llista de novel·les mentre que gairebé tothom omple, amb escreix, la llista de 

pel·lícules.  És patent també la dificultat de delimitació del gènere, fet que fa que molts 

estudiants incloguin dins del gènere de ciència-ficció novel·les o pel·lícules que no tenen 

cap connexió amb el mateix.  L’enquesta-test ens permet recollir els suggeriments inicials 

per a la realització del curs i esbrinar el grau d’interès dels estudiants per alguns dels blocs 

del temari. D’entrada, els temes més atractius resulten ser els relacionats amb la física 

moderna i els viatges espacials, encara que després els estudiants mostren un enorme 
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interès per altres aspectes que els resulten curiosos com la física dels superherois o les lleis 

d’escala que governen les ampliacions i reduccions de mida. 

Les sessions a classe en desenvolupen a partir de les explicacions del professor 

acompanyades de la visió de vídeos i DVD preparats pels professors. Aquest material 

cinematogràfic és una acurada selecció de fragments d’aquelles pel·lícules que millor 

representen, segons el nostre parer (parcial, és clar), el concepte o situació física 

determinat.  No cal dir que l’atenció de l’estudiant no decau en cap moment.  A més de la 

discussió col·lectiva que de seguida apareix i que el professor només ha d’anar dirigint, les 

sessions es complementen amb la realització d’alguns exercicis i problemes pràctics 

(càlculs d’ordres de magnitud, etc.) per part dels estudiants.  Hem confeccionat una 

col·lecció de problemes que cobreixen els tòpics tractats al curs, la major part inclosa en el 

text de referència: Física i ciència-ficció.  Ocasionalment, realitzem també experiments a 

classe.  Per exemple, mostrem l’efecte dels corrents de Foucault a l’aturar una peça mòbil 

que penetra en un camp magnètic i ho relacionem amb els ficticis escuts de força de tant 

ampli ús a la ciència-ficció. O per exemple, amb un aparell làser, mostrem in situ les 

característiques del feix làser i ho comparem amb l’ús que es fa del mateix a les 

espectaculars escenes de batalles a l’espai.  Procurem potenciar al màxim a l’aula la 

interactivitat professor-estudiant. 

Una de les sessions es dedica al visionat íntegre d’una pel·lícula que s’acompanya amb un 

formulari amb qüestions relacionades amb la mateixa per al debat posterior.  Malgrat que 

això pot semblar que consumeix un temps excessiu, comparat amb la durada del curs, 

resulta una activitat força positiva.  Programada a meitat del curs, quan ja l’estudiant ha 

vist i ha participat en la dinàmica del mateix, aquesta activitat permet abordar molts dels 

aspectes coberts pel curs integrats en un mateix escenari amb un cert lligam entre ells. 

L’estudiant adquireix una visió global alhora que es pot aprofundir més en els temes.  Val 

a dir que, malgrat que hem repetit alguns films i plantejat les mateixes qüestions com a 

objecte del debat, cada curs els estudiants ens sorprenen amb noves idees i comentaris. 

 

8. Avaluació dels estudiants 

L’avaluació dels estudiants es fa en base a un treball (80% de la nota) i un control final 

(20%), on l’estudiant pot utilitzar el material de consulta que cregui convenient (apunts del 

curs, llibres de física, etc.).  El treball, la part més important de cara a l’avaluació, 
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consisteix en l’anàlisi crítica, des del punt de vista físic, d’una novel·la o conjunt de relats i 

d’una pel·lícula1.  Inclou també una síntesi de l’argument i una bibliografia.  Es realitza en 

grups de dos o tres estudiants.  Els treballs es presenten, resumits, a tota la classe per a la 

discussió durant les darreres sessions del curs.  La qualitat assolida pels mateixos ens ha 

mogut a impulsar la seva publicació electrònica: alguns d’ells es troben ja disponibles en la 

web de l’assignatura (adreça provisional: www.carnstonivives.net/php/) on tenim la 

intenció d’incloure’ls tots. Durant els dos primers anys d’impartició del curs, la llista de 

treballs la proposàvem nosaltres acceptant també els suggeriments dels estudiants.  Però 

ens va semblar que això limitava una mica el potencial imaginatiu dels nostres estudiants.  

No descartem, en el futur, combinar ambdues propostes. 

Finalment, per a completar el cicle que fa que una assignatura pugui millorar, nodrint-se de 

noves aportacions (ús d’algunes idees presentades en els treballs pels estudiants de cursos 

anteriors i en les discussions i debats a classe) i propostes, al final del curs també demanem 

als estudiants una valoració, anònima, del mateix.  Els resultats, extraordinàriament 

engrescadors i esperonadors per a un professor, i a més de física, ens serveixen per a les 

futures edicions del curs. 

 

9. Avaluació de l’experiència 

I què en pensen els nostres estudiants de l’ús de la ciència-ficció en l’aprenentatge de la 

física?  Com hem dit, hem adreçat aquesta qüestió tant als estudiants que han cursat l’ALE 

Física i Ciència-Ficció com als que han seguit les assignatures obligatòries on hem aplicat 

també aquesta metodologia.  La resposta, tal i com es desprèn del recull d’opinions 

anònimes que adjuntem en aquest apartat, ha estat entusiasta i molt positiva.  

                                                 
1 A la tasca de selecció hi contribueix la col·lecció de llibres (actualment, amb més de 4 500 documents i un 

fons que no para de crèixer, no només de novel·les i revistes del gènere sino d’estudis, crítiques, etc.) i de 

films de ciència-ficció disponibles a la Biblioteca Gabriel Ferrater. Gràcies a l’esforç del Servei de 

Biblioteques per anar adquirint la bibliografia bàsica i recomanada de l’assignatura, diposem ara de tot el 

material necesari per seguir treballant i aprofondint, en condicions idònies en la relació entre la ciència, la 

física en particular, i aquest prolífic gènere que és la ciència-ficció. Important pels seus efectes sobre el 

coneixement del gènere i el despertar de vocacions literàries, ha estat també la consolidació del Premi de 

Novel·la Curta de Ciència-Ficció que otorga la UPC i que va ja camí de la seva 14ª edició (en les 9 darreres 

edicions, els autors d’aquesta memòria em tingut el plaer de ser membres del Jurat). 
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L’ensenyament-aprenentatge de matèries bàsiques (física, química, matemàtiques...) en uns 

estudis tècnics com els que integren la totalitat de titulacions que s’imparteix a la UPC ha 

de fer front a un rebuig inicial de l’alumne que veu aquestes matèries com obstacles que 

cal superar (potser amb més pena que glòria) abans d’abordar les assignatures 

especialitzades més properes al perfil de la seva titulació.  En particular, superar matèries 

bàsiques de primer curs com la física, constitueix un veritable sospir.  Ja està..., semblen 

afirmar molts estudiants.  Un escull menys.  És per tant sorprenent que molts dels alumnes 

que han cursat física i ciència-ficció (assignatura que no deixa de ser una aproximació més 

al món de la física) recomanin als professors de la matèria més crèdits docents per a 

l’assignatura, fins i tot una continuació “necessària” (física i ciència-ficció II) per a 

“aprofundir en aquelles parts de la física que no s’han desenvolupat en el temari, com ara 

astronomia o física quàntica”.  Com a curiositat excepcional destaca la càlida resposta d’un 

grup d’entusiastes estudiants que van cursar la matèria el curs acadèmic 1993-1994 i que 

ens van demanar de realitzar algunes classes o activitats complementàries de l’assignatura 

(amb caràcter optatiu) pels dissabtes al matí!  I fins i tot, el conjunt de la classe del mateix 

curs acadèmic es va negar literalment a emplenar les enquestes de l’assignatura per no 

perdre temps de classe...  Quants professors de física convencional han “patit” situacions 

similars? 

 

Algunes opinions (anònimes) sobre l’assignatura Física i ciència-ficció: 

Curs 1993-94 

Ha sido muy enriquecedor. Merece la pena aprender física de esta manera. 

M’ha estat molt útil aquest curs de cara a adquirir uns nous coneixements de física que 

no es donen en aquesta carrera. El suggeriment més important que tinc és demanar 

que es faci una segona part, ‘Física i ciència-ficció II’, segurament la majoria s’hi 

apuntaria. 

Sincerament, ha estat l’assignatura que més m’ha agradat d’aquest quadrimestre. 

Curs 1994-95 

• Sin tener en cuenta los conocimientos adicionales en física o simplemente las 

anécdotas, lo más interesante es tal vez el ‘sentido crítico’ ante lo que se ve o se lee 

en CF y que se adquiere en el curso. 
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• Dues hores a la setmana és bastant poc per una assignatura tant interessant. 

• La encuentro más útil que la maigr parte del temario de ciertas asignaturas. 

• Em vaig matricular ‘a boleo’ i estic molt content. M’ha semblat curt. 

 

Curs 1995-96 

Si he de tenir un bon record d’alguna de les assignatures universitàries de la carrera, 

sense cap dubte serà d’aquesta. Qui va tenir la idea d’impartir aquesta 

assignatura, es mereix el ‘Nebula’, el ‘Hugo’ i el ‘Locus’. 

Crec que és la millor manera d’aprendre física. 

Si te interesa la física, puedes empezar la carrera después de haber hecho esta 

asignatura. Creo que debería tener más créditos, para que de esta manera todo el 

mundo aprendiera más acerca de la física. 

Nos ha inspirado una forma de enfrentarnos con la realidad y sus verdaderos límites. 

Siempre guardaré especial cariño por esta asignatura.  Por ella he perdido clases de 

otras asignaturas troncales y eso demuestra el interés que ha despertado en mí. 

¿Qué tal crear una asignatura llamada ‘Física y ciencia-ficción II’? 

El curs és molt interessant ja que ajuda a comprendre fenòmens físics a partir de fets 

quotidians i proporciona les eines necessàries per estimar la veracitat 

d’afirmacions que ens trobem a la realitat. 

És d’agrair trobar-se amb una assignatura no concebuda per avorrir els alumnes. 

L’he trobada molt interessant i m’ha motivat a pensar sobre temes que no m’havia 

plantejat mai, fet que s’agraeix. 

Curs 1996-97 

• Hemos descubierto una nueva forma de estudiar los fenómenos físicos amena e 

interesante, con toques de humor y sin dejar aparte la importancia de la física. 

• ...la asignatura ha estado bastante bien. Incluso propondría que formara parte del 

temario de física de primero; las clases de esa asignatura serían mucho más 

interesantes, amenas y además se entenderían mejor los conceptos. 

• Interessant. Molt motivadora. M’ha agradat molt fer-la. El plantejament és molt 

original i interesssant. Si hi haguès ‘Física i ciència-ficció II’, la faria. 
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• Es una asignatura que vale la pena realizar porque en ella aprendes divirtiéndote y 

te hace discurrir hechos que vale la pena planteárselos. 

• Permet als alumnes adquirir una visió més crítica d’allò que es troba, no només en 

un terreny més artístic o creatiu com les novel·les o pel·lícules, sino també en la 

informació que ens arriba de la vida real. Això ens permetrà identificar la 

impossibilitat d’algunes afirmacions periodístiques, religioses o pseudocientífiques 

per la seva flagrant contradicció amb lleis científiques ben establertes. 

Curs 1997-98 

• En la meva opinió aquesta és la millor assignatura del pla d’estudis. 

• Realment fa pensar i fixar-te en coses que abans no donaves importància. Seria 

interessant que l’assignatura tingués més crèdits (s’ha fet realment curta). 

• S’aprenen coses que de vegades no ens plantegem. 

Curs 2001-02 

• Amb aquesta assignatura he aconseguit tenir un sentit crític… A més, he descobert 

la biblioteca de CF de la UPC. Tot i passar cada dia pel devant mai li havia 

prestat prou atenció. 

• L’assignatura ha estat més interessant del que m’esperava ; de fet, ja l’he 

recomanat a alguns companys. Crec que és una llàstima que sigui tan curta… 

• M’ha ajudat a apreciar la ciència-ficció i no sé si serà per l’assignatura o no, 

aquest quadrimestre he llegit més del normal.  

• Els temes són divertits i, com a mínim, s’hi veu una aplicació pràctica a la física. 

• Una de las mejores ALEs que se pueden cursar ; resulta un respiro, un soplo de 

aire fresco 

• Realmente, me hubiese gustado que en lugar de 30 h hubiesen sido 90 h. 

Curs 2004-05 (estudiants de titulacions diferents de la Universitat de València) 

• Muy interesante y recomendable… Un buen método para explicar fenómenos 

físicos desde otro punto de vista, quizás más divertido y asequible.. 
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• El curso te abre muchas puertas que antes no sabías ni que pudieran existir ; te 

hace ser crítico sobre cosas que antes no te preguntabas. El único problema es que 

el curso ha sido muy corto. 

• Una manera de generar un cierto espíritu crítico.. El curso va más allá de las 

« leyes de la física ». Una manera muy original de tratar el tema. .. Creo que el 

curso está bien estructurado pero para los alumnos que no somos científicos nos 

frena un poco a la hora de la participación. 

• Este curso debería ser obligatorio para todos los estudiantes, ya sean de ciencias o 

de otras ramas.  

Emulant els tripulants de la nau fictícia Enterprise, l’ensenyament-aprenentatge de la física 

a través de la ciència-ficció permet “arribar allà a on mai ha anat ningú”: potser a un món 

on el coneixement científic (i la física, en particular) formin part de l’inqüestionable 

bagatge cultural de cada ciutadà. 

 

10. Física i ciència-ficció fora de la UPC  

Paral·lelament a l’ús d’elements de ciència-ficció en la docència d’assignatures de física, i 

de forma especial en l’ALE Física i ciència-ficció, ja descrit, i com a mostra del ventall de 

possibilitats obertes per aquesta iniciativa, volem fer menció de com a través de la ciència-

ficció es pot fer arribar la física a molts nivells, fins i tot lluny de l’àmbit acadèmic. 

Aquestes experiències ens han portat a ampliar l’abast de les experiències desenvolupades 

a la UPC en àmbits tan distants com l’ensenyament primari (El còmic de ciencia ficción, 

conferència invitada, adreçada a estudiants de 7-8 anys, dins del Programa Ciencia Viva 

del Ministeri d’Educació i Ciència, a Saragossa, 1994), ensenyament secundari (La ciencia 

ficción en el cine y la literatura, conferència invitada, adreçada a estudiants de BUP i 

COU, dins del Programa Ciencia Viva del Ministeri d’Educació i Ciència, a Zaragoza, 

1994; El cine de ciencia ficción: ciencia o ficción...?, conferència invitada, adreçada a 

estudiants de BUP i COU, a Albacete, 1996), cursos d’estiu (cursos impartirts dins de 

Universitat Arreu, la universitat d’Estiu de la UPC, a Vilanova i la Geltrú, Castelldefels i 

Terrassa, 1993-1996), cursos complementaris (La ciència al cinema de ciencia-ficció, curs 

convidat a la Universitat Pompeu Fabra, 1994; Física i ciencia-ficció, curs convidat a la 

XXIX Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Comflent, França, 1997; i en col·laboració 

amb d’altres professors de la nostra Universitat -en Miquel Barceló- i d’ensenyament 
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secundari -Pilar Porredon i Santiago Serrano- hem impartit a la Universitat Rovira i Virgili 

(Tarragona) un curs multidisciplinari sobre la ciència a la ciència-ficció), cursos adreçats a 

professors d’ensenyament secundari (Albacete, 1993; Cuenca, 1996; Huesca, 1998), 

conferències per especialistes en física (Societat Catalana de Física, 1993), i fins i tot per a 

les Aules d’Extensió Universitària (Conferència invitada impartida a l’EUPVG, 1993; 

Conferència inaugural del curs de les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, 

Campus Nord UPC, 1995).  I un llarg etcètera que resumim en l’apèndix adjunt. 

De difícil catalogació són altres activitats, que hem dut a terme, que ens permetem també 

citar sense ànim de ser exhaustius i només com a mostra de l’atractiu que desperta l’ús de 

la ciència-ficció com a vehicle per a la transmissió del coneixement: 

• Cicle Filmoteca de Catalunya sobre La Ciència al cinema 
• Màster sobre Comunicació científica a la Universitat Pompeu Fabra (UPF): Cinema 

i ciència. 
• Institut de Cultura de Barcelona: Xarxa de Biblioteques 
• Dep. d’Ensenyament, Instituts d’Ensenyament Secundari: “El gust per la lectura” 
• Pla Acollida UPC: xerrades IES 
• Festivals de la Ciència: Goteborg (Suècia); Zaragoza 
• Cursos: Universitat de València, Universidad País Vasco 
• Centres de professors: Cuenca, Jerez, Alcañiz, Zaragoza, etc. 
• Conferències al gran públic 

Mostra patent de l’interès que ha despertat aquesta iniciativa fora de la UPC, l’any 1995 el 

text Física i ciència-ficció, tot i ésser escrit en català, fou guardonat amb el premi Ignotus 

en la categoria de millor llibre d’assaig en la Hispacón, convenció nacional que organitza 

la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción, que tingué lloc a Cádiz. 

En ser un tema que desperta cert interès, els medis de comunicació s’han fet ampli ressò. 

Una relació (més o menys fluida) amb els medis (ràdio, TV i premsa) que s’ha mantingut 

fins a l’actualitat. Tanmateix, des de 1998, venim publicant una secció fixa al suplement 

Ciberp@ís del diari El País, on intentem apropar, seguint les línies mestres d’aquesta 

metodologia, la física al conjunt de la societat. Les més 300 col·laboracions (i l’intercanvi 

de missatges amb els lectors) donen fe de la bona acceptació de propostes innovadores 

d’aquesta mena que faciliten l’accés a la ciència a un sector ampli de la ciutadania.  

Volem acabar aquesta memòria agraint la predisposició mostrada per les persones 

responsables de les unitats estructurals (centres i departament) on hem desenvolupat la 
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nostra tasca en aquest camp per haver-la acollit, donat suport, esperonat i subvencionat, 

quan ha estat el cas. Sense aquest recolzament (que ha causat sorpresa en alguns sectors 

acadèmics i extra-acadèmics, com hem tingut l’ocasió de comprovar quan hem presentat el 

nostre treball en congressos nacionals i internacionals i d’altres fòrums), segurament, no 

hagués estat possible arribar al grau de maduresa i normalitat actual. I als estudiants que 

tant d’entusiasme han mostrat al llarg dels anys i ens fan mantenir viva la flama de la 

il·lusió, mostra intangible que l’activitat docent val la pena. 
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Apèndix I. Activitats més destacades relacionades amb la física i 
la ciència- ficció  
Congressos nacionals i internacionals on s’han presentat els aspectes 
més rellevants d’aquesta metodologia i temes afins 
 
M. Moreno, J. José: La física a través de la ciencia ficción, IV Congreso internacional sobre la 
investigación en la didáctica de las ciencias y de las matemáticas, Bellaterra, 1993 
 
M. Moreno, J. José: Física y ciencia ficción: conclusiones acerca de una asignatura de libre elección, II 
Jornadas sobre Innovación Docente en las Enseñanzas Técnicas Universitarias, Valencia, 1994 
 
J. José, M. Moreno: An introduction to stellar evolution through science fiction, Vth International 
Conference on Teaching Astronomy, Vilanova i la Geltrú, 1995 
 
M. Moreno, J. José: Conferencia invitada: Física i ciència-ficció, Simposi sobre Enseñament de la 
Ciència a l’EUPM, Manresa,1999 
 
M. Moreno: Dosis de historia de la ciencia, de ciencia ficción y de pseudociencia para comunicar la 
ciencia, I Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia, Granada, 1999 
 
M. Moreno, J. José: Conferencia invitada: Imaginando el futuro para comprender el presente: la ciencia 
y la ciencia ficción, Encuentro de creación, investigación y difusión en la enseñanza no universitaria de 
Aragón, Zaragoza, 2000 
 
M. Barceló, R. Carreras, J. José, M. Moreno y Grupo de Investigación del Instituto de Tecnoética (G4): 
El reflejo en la literatura y el cine de las expectativas ante los avances de la tecnociencia, I Congreso 
Internacional sobre Tecnología, Ética y Futuro, Barcelona, 2000 
 
M. Moreno, J. José: Ciencia ficción y física, o cómo romper la tendencia a considerar las materias 
básicas como obstáculos que hay que superar para acceder  a lo que realmente interesa, I Congreso 
Internacional “Docencia Universitaria e Innovación” (CIDUI 2000), Barcelona, 2000 
 
M. Moreno, J. José: Science Fiction and Physics: preparing for the future, Physics Teacher Education 
Beyond 2000.International Conference on Physics Education (PHYTEB 2000), Barcelona, 2000 
 
M. Moreno: The Earth against the Flying Saucers: motivating the reflection by counterexample, Physics 
Teacher Education Beyond 2000.International Conference on Physics Education (PHYTEB 2000), 
Barcelona, 2000 
 
M. Moreno, J. José: Conferencia invitada: Futuro y ciencia ficción, Las fronteras del conocimiento: ¿Aún 
queda mucho por saber?, Castelldefels, 2000 
 
M. Moreno: El laboratorio del Dr. Frankenstein. Una reflexión acerca de la percepción social de la 
tecnociencia, II Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia, Valencia, 2001 
 
M. Moreno, J. José: Conferència invitada: La física en la ciència-ficció, I Jornada de didàctica i educació 
científica, Sagunt, 2002 
 
F. J. Mateos, M. Moreno: Publiciencia: ¿está reñido el rigor expositivo con la amenidad?, La ciencia 
ante el público. Cultura humanística y desarrollo científico-tecnológico, Salamanca, 2002 
 
M. Moreno: Cómo una serie de TV de moda puede ayudar a mostrar las ventajas del trabajo 
cooperativo, III Jornadas de Aprendizaje Cooperativo (JAC 2003), Barcelona, 2003 
 
M. Moreno: De El Astronauta a La Carta esférica: presencia de la astronomía en la literatura y el cine 
españoles contemporáneos, Jornadas Científicas 250 años de Astronomía en España, San Fernando 
(Cádiz), 2003 
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Cursos i seminaris 
 
• Col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya dins del programa El gust per la lectura desenvolupat en centres públics 
d’Ensenyament Secundari (nivells educatius de l’ESO i el Batxillerat). El programa 
té per objectiu el desenvolupament dels hàbits de lectura en estudiants de secundària 
i es canalitza a través dels corresponents departaments de llengua i literatura 
catalana dels IES. S’utilitza la ciencia ficció com a gènere literari. S’han impartit 18 
seminaris en diferents centres repartits per la geografia catalana (des de Sort fins 
Tarragona). 

 
• Participació, desde els seu inici, en el Pla d’Orientació i Promoció dels estudis de 

la UPC que pretèn donar a conèixer i promocionar els estudis que ofereix la nostra 
universitat entre els estudiants de batxillerat. Impartició d’una quinzena de 
conferencies intitulades:  

o De X-Men a Star Wars:  física i ciencia-ficció  
o Tintin a la Lluna!  

En diferents IES de Catalunya (S. Feliu Guíxols, Vilanova i la Geltrú, Roses, 
Barcelona, Esparraguera, Sant Cugat, Viladecans, Hospitalet de Ll., Llinars del Vallés, 
La Llagosta, Mataró, etc.) 

• Cursos de formació del professorat de primària i secundària en Centres de 
recursos didàctics i de professors (CPR). 

o Albacete, Cuenca, Osona, Sagunt, Huesca, Zaragoza, Logroño, Castelldefels, 
Tortosa, Tarragona, Vic, Alcañiz, Jerez, Sagunt 

• Unitat de formació de formadors (UNIFF, UPC) 
o Obtenció del Certificat d’Aptitut Pedagògica (CAP) 
o Cursos específics sobre recursos docents 

• Universitats d’estiu 
o Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat d’Alacant, 

Universitat Arreu (UPC) 

• Altres cursos per a estudiants a altres universitats 
o Universitat Catalana d’Estiu, UAB, UB, UPF, UNED, Universitat Politècnica 

de València, Universitat de València, Universidad del País Vasco 
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Conferències 
 
Més d’un centenar entre les que destaquem les impartides a: 
 

• International Science Festival Göteborg (Suècia),  
• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MNCYT, Madrid) 
• Reunión de la Sociedad Española de Fantasía y Ciencia Ficción (Hispacon, 

Barcelona) 
• Fundació La Caixa (Barcelona, Tarragona, Lleida) 
• Cosmocaixa (Barcelona) 
• Conferència inaugural del curs de les Aules d’Extensió Universitària per a la 

Gent Gran (Barcelona) 
• Tertúlies dels 4 Gats (Barcelona) 
• Inauguració activitats Programa “Ciencia Viva” (Zaragoza) 
• Cloenda cursos d’actualització científica, Dep. d’Ensenyament Generalitat de 

Catalunya (Barcelona, Tarragona) 
• Setmana de la Ciència (diferents actes i seus) 

 
 
Activitat diverses 
 

• Filmoteca de Catalunya (Cicle: La ciència en el cinema)  
• Exposició itinerant sobre la física en la ciència-ficció (equipo Antares) 
• Fundació Tàpies (Sutures i fragments) 

 
 
Col·laboracions amb medis de comunicació  
 
• Secció setmanal fixa (“Ciencia ficción”) en el diari El País, suplement Ciberp@ís: 

des del 22-10-1998 fins l’actualitat. Més 300 columnes publicades (accessibles des 
de l’edició digital del diari: www.elpais.es) 

 
Premi: Menció Honorífica pels articles publicats al 1998 al XII Certamen “Casa 
de las Ciencias” de Divulgación Científica (A Coruña, 1999) 
 

• Programa setmanal de divulgació de la ciència (ciència quotidiana) a Ona Catalana 
(Barcelona) (programa Històries de Barcelona presentat per Núria Riquelme): des de 
11 setembre de 2004 fins l’actualitat (Manuel Moreno) 
 

 
Puntuals 
 
• Guió radiofònic pel programa pilot de Ciencia Popular (director: J. L. González) 

RNE-Radio 4: 20.000 llegües de viatge submicroscòpic (juny 1994) 
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• Programa setmanal per Radio Euskadi (Vitoria) (programa presentat por Roberto 
Flores): 3-09-1999 fins 31-12-2001. 

• Programes de TV de divulgació científica monogràfics:  
           Millenium (TV3) (1995) 

Actual (TV3) (1996)  
Redes (TV2) (1999) 
Escape (Vía Digital) (1999) 
Ágora (C33) (2000) 
Saló de Lectura (BTV) (2005) 

• Presència esporàdica en diversos medis de comunicació (radi, TV i premsa): 
- Ràdio: Antena 3 Radio, Cadena COPE, Cadena Ser, Canal Sur, Cataluña 

Ràdio (Univers, Raúl del Bosque), Com Ràdio, Onda Cero (Protagonistas, 
Luis del Olmo), Onda Madrid, Radio Barcelona, Radio Salud, Ràdio 
Terrassa, RNE Radio 1, RNE 4  (L’Observatori, Josep Lluís González; La 
Biblioteca de Babel, Abelardo Hernández), RNE 5, ... 

- Premsa diaria: El País, El Mundo, La Vanguardia, Heraldo de Aragón, El 
Nou, El Punt Diari, El Observador, Diari de Vilanova, Información, La 
Razón... 

- Revistes: El Temps, Conocer, Mundo Joven, TV Plus, Informacions, 
Primeras Noticias, ... 

- Televisió: TV2, TV3, C33 (3xl.net), T5 (La noche con Fuentes y Cía), 
Antena 3, Canal Satélite Digital (Debat sobre El origen de la vida, Canal 
Natura), Vía Digital (Canal Cultura: presentació vídeo sèrie de divulgació 
científica), Canal Blau, Localia 
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Apèndix II. Mostra de controls de les assignatures: Física i 
ciència-ficció i obligatòries 
 
FÍSICA I CIÈNCIA FICCIÓ                        12-12-2001               
 
 
1) La Sra. Nancy Archer, protagonista de la pel·lícula El ataque de la mujer de 15 m (Attack of the 50 ft. 

Woman, 1958), té motius per mostrar-se enfadada pel canvi de mida que ha experimentat (Qui li farà ara 
els vestits?). Si quan era normal tenia una massa de 60 Kg i feia una mida de 1,50 m, quina serà ara la 
seva massa? 

a) 60 tones 
b) 100 tones  
c) 6.000 Kg  
d) la mateixa 

 
2) Un film emblemàtic sobre insectes gegantins és La humanidad en peligro (1954). Allà es comenta 

que una formiga normal té una força relativa varies vegades superior a la d’un ésser humà (3 
vegades, segons el film). Això significa que: 

 
a) Les formigues normals són més fortes que els humans donat que aquests només tenen una força 

relativa de 1. 
b) Com que la força relativa no varia amb la mida, les formigues gegants tindran la mateixa. 
c) La força relativa de les formigues gegants del film en ser 1000 vegades més grans és 1000 

vegades superior. 
d) La força relativa de les formigues gegants del film en ser 1000 vegades més grans és 1000 

vegades inferior. 
 
3) Si durant el procés de reducció de mida de Scott Carey, el diminut protagonista de la pel·lícula El 

increíble hombre menguante (The Incredible Shrinking Man, 1957), suposem que la seva massa roman 
constant, quina serà la densitat del seu cos quan assoleix una mida de 10 cm? 

e) la seva densitat s’haurà reduït en un factor λ3 (λ és el factor d’escala) 
f) la seva densitat haurà augmentat en un factor λ 
g) la seva densitat serà la mateixa 
h) la seva densitat haurà augmentat en un factor λ3 

 
4) El microscòpic submarí Proteus, que apareix a la pel·lícula Viaje alucinante (Fantastic Voyage, 1966), 

navega pel torrent sanguini per l’interior del cos humà. Quin efecte tindria sobre el seu moviment el 
bombardeig continu de les molècules del fluid sanguini (moviment brownià) que tenen una mida 
comparable? 

a) Cap ni un, degut a què en mitjana l’efecte es compensa. 
b) Cap perque el submarí té una massa suficient com per no veure’s afectat. 
c) El xoc continu de les molècules contra el casc dificultaria el seu desplaçament en línia recta. 
d) Aquest efecte només apareix quan llencem grans de pol·len dins d’un got d’aigua.  

 
5) La criatura alienígena del film El enigma de otro mundo (1951) resulta electrocutada i a la seqüència 

on això passa s’observen petits llamps que es dirigeixen bàsicament cap a les extremitats (cap i mans) 
de la criatura vegetal. Per què? 

 
a) Com que es tracta d’un ésser extraterrestre li passen aquestes coses rares. 
b) No és un corrent elèctric el que travessa el cos de l’alienígena. 
c) Això només passaria si el cos estigués mullat o humit. 
d) La càrrega es concentra als punts més punxeguts d’un conductor (efecte punta).  
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6) A la pel·lícula Earth versus the Flying Saucers (1956) es diu que el casc utilitzat pels alienígenes 

constitueix un amplificador de visió i so, construït “d’electricitat sòlida”. Què us suggereix això? 
 

a) Pot ser en el planeta d’origen dels alienígenes l’electricitat és diferent. 
b) Això només pot ser si es tracta d’electricitat negativa (la positiva no). 
c) L’electricitat és una propietat i ha de ser la mateixa a qualsevol lloc. 
d) Igual que la matèria pot ser sòlida, líquida o gasosa, l’electricitat també. 

 
7) L’ús de la Força és freqüent a la saga de La Guerra de las Galaxias (Star Wars, 1977). La força, com 

les energies vitals o psíquiques (i altres “invents” amb noms similars) són conceptes molt utilitzats 
per justificar suposats poders paranormals. Quines de les següents objeccions li plantejaríeu a algú 
que us volgués convèncer de la seva existència real? 

 
a) De moment i a falta de verificació experimental irrefutable, aquests pressuposats fenòmens han 

de ser relegats al món de la fantasia. 
b) La força, o alguna cosa similar, existeix, el que passa és que no ho sabem explicar i, a més, els 

científics i els governs ens amaguen tota la veritat. 
c) La Força no fa distinció de mides: costa el mateix aixecar una nau que una pedra. 
d) La Força es transmet instantàniament 

 
8) En una seqüència de la pel·lícula La Guerra de las galaxias (Stars Wars, 1977) Han Solo i 

companyia intenten fugir de la mítica Estrella de la Mort, quan cauen en un abocador de deixalles. 
Han Solo acciona la seva arma làser per foradar el blindatge. Però els resultats no són els que esperen 
i el feix làser rebota repetidament contra les parets fins que s’esmorteeix. “No siguis boig! Està 
segellada magnèticament! Ens vols matar a tots?”, afirma el jove Luke Skywalker. Quin efecte té un 
camp magnètic sobre un raig làser? 

 
a) L’escena de la pel·lícula és bastant versemblant, és d’esperar que el raig es desviï. 
b) Cap. 
c) El raig es devia però no rebota en ser absorbit per la paret. 
d) El raig es desvia i rebota en incidir sobre la paret. 

 
9) A la novel·la Claro de Tierra (Earthlight, 1955), d’Arthur C. Clarke, es pot llegir el següent, on 

l’escenari és la superfície de la Lluna: “Una alenada de fum sorgí de la llunyania i es dispersà en el 
buit. Sadler començà a comptar els segons per calcular la distància de l’explosió i arribà fins a 
dotze abans de recordar que estava perdent el temps. Si allò hagués estat una explosió atòmica, ell 
no hauria escoltat res des d’allà.” Per què? 

 
a) Estava massa lluny com per escoltar alguna cosa. El so s’esmorteeix amb la distància. 
b) A la Lluna no hi ha aire i el so no es propagaria. 
c) La descripció és incorrecta: a la Lluna no hi ha aire i per tant ni la llum ni el so es poden propagar. 
d) S’hauria de treure l’escafandre d’astronauta per escoltar alguna cosa i això no ho pot fer.  

 
10) Els organismes extraterrestres, de 200 milions de quilòmetres de mida, que apareixen a la novel·la La 

Nube Negra (The Black Cloud, 1957), de Fred Hoyle, són veritables cometes dotats d’intel·ligència. 
Estimeu el temps que trigarien els pensaments d’aquestes criatures (propagats per ones 
electromagnètiques, com suggereix l’autor) a viatjar d’un extrem a l’altre del seu cos. 

 
a) Viatgen instantàniament. 
b) 1 segon. 
c) 11 minuts. 
d) 11 segons. 
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 Control final    FÍSICA I CIÈNCIA FICCIÓ                       3-12-2002  
_____________________________________________________________________________________ 
 
1. “Estenguin les mans al Sol –els havia dit ell. Què senten vostès? Calor, és clar. Però reben també 

una pressió... encara que no la notin perquè és molt petita. [...]. Si volem, podem utilitzar-la. Podem 
confeccionar veles que recullin aquesta radiació que procedeix del Sol”. Aquesta descripció 
correspon al relat d’Arthur C. Clarke El viento del Sol (The Wind from the Sun, 1962) on es descriu 
una espectacular regata espacial amb aeronaus dotades de veles orientables de mides enormes. Es 
tracta d’un mètode viable i en fase de desenvolupament real per impulsar una nau o veler estel·lar. 

 
a) Amb una vela de 1000 km2 de superfície i una de massa d’1 tona, dades de la nau Diana del 

relat, situada a una distància del Sol igual a la distància mitjana Terra-Sol, determineu 
l’acceleració assolida pel veler estel·lar, sabent que:  

 
a = PO S / 4 π r2 m c 

 
on PO és la potència emesa pel Sol (3,8 × 1026 W) i c és la velocitat e la llum. 

b) Suposant que aquesta acceleració es manté constant, estimeu el temps que trigaria en arribar a la 
Lluna si inicialment es troba en órbita geoestacionària. 

c) Comenteu els avantatges i inconvenients que té aquest mètode de propulsió. 
(2,5 punts) 

 
2. Un diabòlic investigador, expert en energia 

atòmica, utilitza un condensador de radi per 
convertir en diminuts nans uns col·legues poc 
col·laboradors. Aquí els teniu intentant desfer-
se’n del malèvol doctor Thorkel. De la 
pel·lícula Dr. Cyclops (1940). 

 
a) Per comparació amb els elements que es 

veuen a l’escena, feu una estimació del 
factor d’escala de reducció dels humans. 
Deduïu la seva mida i massa. 

b) Analitzeu la viabilitat del que pretenen fer. 
Considereu que el fusell té un massa de 4 
kg, la bala que disparen fa 20 g i surt amb 
una velocitat de 300 m/s. 

c) Què en penseu del mètode de reducció 
basat en l’efecte de la radiació? 

 
(2,5 punts)

 
 

 
 
3. Al film El Planeta de los Simios (Planet of the Apes, 1968), una nau d’exploració terrestre que es 

desplaça a gran velocitat surt en missió científica a comprovar les teories relativistes sobre la 
dilatació del temps. Després de 6 mesos de viatge (temps de la  nau) els calendaris registren la data 
14 de juliol de 1972, mentre  que a la Terra és ja el 23 de març de 2673. Determineu a quina  
velocitat es mou la nau en relació a la Terra. 

(2,5 punts) 
 
4. Un dels projectes alternatius a l’ús de coets és l’anomenat ascensor espacial. En essència, es basa en 

construir una columna  de gran longitud (posem, que vagi mes enllà de l’òrbita geoestacionària, amb 
una longitud total de 90.000 km), on el paper d’ascensor el juga un vehicle trepador, que puja per la 
columna. Justifiqueu i analitzeu els pros i contres més rellevants de cara a la viabilitat del projecte. 

 
(2,5 punts) 
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FÍSICA I CIÈNCIA FICCIÓ                        24-11-2003                
 
 
1. La Sra. Nancy Archer, protagonista de la pel·lícula El ataque de la mujer de 15 m (Attack of the 50 

ft. Woman, 1958), té motius per mostrar-se enfadada pel canvi de mida que ha experimentat (Qui li 
farà ara els vestits?).  
a) Si quan era normal tenia una massa de 60 Kg i feia una mida de 1,50 m, quina serà ara la seva 

massa? 
b) Quina és la seva força relativa en comparació amb la d’un ésser humà normal (0,5−1) 

 
Si durant el procès de reducció de mida de Scott Carey, el diminut protagonista de la pel·lícula El 
increíble hombre menguante (The Incredible Shrinking Man, 1957), suposem que la seva massa 
roman constant, quina serà la densitat del seu cos quan assoleix una mida de 10 cm? Quin és llavors 
el factor d’escala de reducció? 

(2,5 punts) 
 
2. Un dels “gadgets” més emprats a la cf és el teletransport. Sagues com ara Star Trek el fan servir 

contínuament, sovint en substitució de les típiques naus de transport de petites dimensions. Analitzeu 
la viabilitat d’aquest mètode de transport tot responent les qüestions següents: 
a) Estimeu el nombre d’àtoms que conformen un cos humà. 
b) Quants discos durs de 1 Gbyte de memòria caldrien per emmagatzemar tota aquesta informació a 

raó de 1 Kbyte per àtom? 
c) Suposant una velocitat de transmissió de 1 Gbyte/s, determineu el temps necessari per a enviar 

tota la informació equivalent a un cos humà. 
d) Doneu altres arguments que farien el teletransport inviable. 

(2,5 punts) 
 
3. Trobeu, si n’hi han, i corregiu les errades en les afirmacions que es fan a la comedieta Mi novia es 

una extraterrestre (My Stepmother is an Alien, 1988), algunes d’elles posades en boca de l’astrònom 
(?) protagonista: 
a) Hi ha 200 milions d’estrelles a la nostra Galàxia. 
b) Tardarem 92 anys-llum a tornar a casa. 
c) Venim (diu la extraterrestre Kim Basinger) d’un planeta a 92 anys-llum d’quí, just 
      sistemes solars de distància.  

(2 punts) 
 
4. Els extrarrestres capgrossos, de mida petita i ulls grans, els petits homenets verds (litte green men), 

són el model de raça alienígena intel·ligenT que podem trobar a moltes pel·lícules i novel·les sobre 
invasions: des de Invasion of the Saucermen (1957) fins a Mars Attacks! (1996). Suposeu, com és 
habitual, que procedeixen de Mart. Responeu: 

• És un cervell gran sinònim d’intel·ligència? 
• Té a veure la mida amb les condicions físiques del planeta d’origen? Quina mida haurien de 

tenir? 
• Com justificaríeu uns ulls tan grans? 

 
Per contra, a la cf també trobem organismes de grans dimensions. Com a les novel·les Solaris (1961), 
de Stanislaw Lem, on apareix un ésser intel·ligent de mida planetària o La Nube Negra (The Black 
Cloud, 1957), de Fred Hoyle, on es descriuen organismes extraterrestres de 200 milions de 
quilòmetres de mida, veritables cometes dotats d’intel·ligència. Estimeu el temps que trigarien els 
pensaments d’aquestes criatures (propagats per ones electromagnètiques, com suggereix l’autor en el 
darrer cas) a viatjar d’un extrem a l’altre del seu cos. A partir del resultat argumenteu sobre la 
viabilitat de criatures tan enormement grans. 

(3 punts) 



 28

 
EUPVG, ET Industrial, Mecànica  FÍSICA I            15-1-2001  
_____________________________________________________________________________________ 
 
1. Mitjançant l’anàlisi dimensional, trobeu la fórmula de la potència de l’hèlix d’un avió, P, sabent que 

aquesta depèn del radi de l’hèlix, r, de la velocitat angular amb la qual gira, ω, i de la densitat de 
l’aire, ρ. Si el radi de l’hèlix d’un avió A és dues vegades més gran que el d’un altre B però la seva 
velocitat angular de gir és tres vegades inferior, quina serà la potència d’A en comparació amb la de 
B?  

                     (2 punts) 
 
2. Un tanc de busseig típic té un volum de 11 litres i una pressió de 2,1x 107 Pa quan està plé. El tanc 

buit conté 11 litres d’aire a 21ºC i 1 atm. Quan el tanc s’omple amb aire calent d’un compressor, la 
temperatura puja fins els 42ºC i la presió és de 2,1x 107 Pa. Determineu: 

 
a) El nombre de mols d’aire afegits. 
b) La massa d’aire que s’ha afegit. 

Nota: l’aire és una barreja de gasos: (N, O, altres). El seu pes molecular mitjà és 28,8 g/mol. 
    (2 punts) 

 
3. En una escena de la pel·lícula Terminator 2 (1991), al terminator dolent, que suposem té una 

temperatura corporal de 20ºC, està fet d’alumini i té una massa de 100 kg, li cau a sobre una gran 
quantitat de nitrogen líquid que està a una temperatura de -196ºC.  Fet que provoca el refredament 
(fins assolir aquesta mateixa temperatura) de la seva estructura metàl·lica, la petrificació del cos i, 
finalment, el seu esmicolament quan li disparen un tret.  Determineu quina quantitat de nitrogen 
líquid es vaporitza durant aquest procés. 

 
Dades: pel nitrogen: temperatura de vaporització, T vaporització N = 77,3 K; calor latent de vaporització,  
L vaporització N = 199 kJ/kg; calor específica del nitrogen, ce N   1040 J/kg K. 
Per l’alumini: calor específica, ce Al = 900 J/kg K. 

(1,5 punts) 

4. En un model esquemàtic, cada tecla del teclat d’un ordinador (i de molts dispositius electrònics) es 
comporta com un condensador de capacitat variable. Cada tecla porta acoblada una placa metàl·lica. 
Quan es pressiona disminueix la separació entre la placa superior i la inferior, de manera que la 
capacitat varia. Això fa que el circuit electrònic associat comenci a funcionar. Si es tracta d’un 
condensador pla de plaques paral·leles de capacitat inicial C = 0,14 µF, determineu: 

 
a) La distància inicial de separació entre les plaques. Doneu una estimació raonable de la superfície 

d’una tecla (suposeu que aquesta és la superfície de les plaques del condensador). 
b) La càrrega de cada placa si la diferència de potencial existent entre les mateixes és de 1,5 V. 
c) L’energia emmagatzemada inicialment en el condensador. 
d) L’energia final del condensador quan la distància de separació entre plaques es redueix a la 

meitat. Si l’energia final augmenta, qui és l’agent responsable d’aquest augment? 
e) Quina és la càrrega màxima que es pot dipositar en aquest condensador abans de què tingui lloc 

la ruptura dielèctrica de l’aire entre les plaques? 
 

Dada: La ruptura dielèctrica de l’aire té lloc per un camp elèctric de 3·106 V/m.    
         (2,5 punts) 

5. Magneto, el líder dels mutants rebels de la pel·lícula X-Men (2000), té la propietat de generar grans 
camps magnètics a voluntat. Suposant que és capaç de generar un camp magnètic fins 2 T, uniforme i 
paral·lel al terra, esbrineu: 
a)    La força magnètica (mòdul, direcció i sentit) que exerceix sobre un cable d’alta tensió, de 50 m 

de llargada, per on passa un corrent de 1.000 A, situat formant un angle de 70º amb el camp 
magnètic del mutant. 

b)    Indiqueu quin tipus de trajectòria seguiran partícules com electrons i neutrons quan penetrin en 
la regió de l’espai on existeix el camp magnètic creat pel mutant i ho facin:  

   -en repòs,  
   -movent-se perpendicularment al camp 
   -movent-se paral·lelament al camp.                   (2 punts) 
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EUPVG, ET Industrial, Química  FONAMENTS FÍSICS I                 24-4-2002           
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Mitjançant l’anàlisi dimensional, deduïu la dependència funcional de la resistència FR de l’aire 
(densitat ρ) al moviment d’un paracaigudista que presenta una superfície S i cau a una velocitat v. 
La força de resistència que oposen els fluids, en equilibri, al moviment dels cossos en el seu si és 
funció de la superfície  perpendicular al moviment d’aquests, de la velocitat amb que es mouen i de 
la densitat del fluid.  

(2 punts) 
 

2. La gran trapezista Mimi del Circ du Soleil es gronxa en el trapezi i es deixa anar amb una velocitat 
vo quan forma un angle de 53º amb l’horitzontal. El seu company Fran, les mans del qual es troben 
6,1 m més amunt i 8,2 m pel davant del punt de llançament de Mimi (vegeu figura), té com a 
missió agafar-la en ple vol mentre roman penjat en repòs d’un altre trapezi.  

 
a) Quina velocitat inicial vo ha de tenir Mimi per contactar amb les mans del Fran? 
b) Per a la velocitat anterior, quina velocitat (mòdul, direcció i sentit) té Mimi quan arriba fins al 

Fran? 
c) La nit del debut, Fran no aconsegueix agafar a la Mimi. Quina distància horitzontal vola ella 

des del seu punt de llançament inicial abans de caure damunt la xarxa que es troba a 9 m per 
sota d’aquest punt? 

d) Si el Fran es deixés anar del seu trapezi en el mateix moment en què la Mimi abandonés el seu, 
en les condicions descrites, a quin punt aconseguiria contactar amb la Mimi? 

 
(3 punts) 

 
3. En una desesperada acció, un astronauta que s’ha allunyat accidentalment de la seva nau posa en 

marxa la seva motxilla espacial per tal de retornar a la nau. L’astronauta de 90 kg (inclòs vestit 
espacial) llença puntualment un doll de gas d’1 kg a una velocitat de 5 m/s en la direcció de la nau 
i sentit oposat. Determineu: 

 
a) La velocitat assolida per l’astronauta. 
b) Si les seves reserves de l’oxigen que utilitza per respirar només li permeten romandre 20 

minuts fora de la nau, des del moment en què vol tornar, a quina distància màxima es podria 
allunyar de la nau sense que la seva vida perillés? (Suposeu que la posició relativa de la nau 
respecte de l’astronauta no ha variat durant aquest temps) 

(2 punts) 
 
 
4. L’aventurer Indiana Jones vol moure un bloc que l’impedeix l’entrada a un jaciment arqueològic. 

Lliga una corda resistent al bloc i tira d’ella amb un angle de 30º respecte de l’horitzontal.  
 

a)    Quina força ha de fer per mantenir el bloc en moviment a una velocitat constant? 
b) L’esforç li resulta més fàcil o més difícil que si hagués tirat de la corda horitzontalment? 

 
En una altra situació compromesa creua un precipici amb una corda ben lligada estesa entre les 
parets. Cansat, s’atura a mig camí. La corda es trenca si la seva tensió supera els 3 × 104 N.  
 
c)     Si l’angle θ és de 15º, determineu la tensió de la corda. 
d) Quin valor mínim pot tenir θ sense que la corda es trenqui? 

 
Dades: mbloc = 50 kg; coeficient de fricció cinètic bloc-terra µc = 0,4; mIndiana Jones = 81,6 kg.  

(3 punts) 
 
 


