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”De los seiscientos mil millones de habitantes de este planeta,
han tenido que escogerme precisamente a mí.”

Bruce Willis a Armageddon (1998)

• Popularitat de sagues com Star Wars, Star Trek, Superman, King Kong, 
Matrix i altres films de cf no té precedents.

• Públic se sent atret i interesat per la CF...   

però…

molta gent mostra una actitud negativa envers la ciència real. Malgrat
que l’especulació i el sentit de la meravella, presents en aquests tipus de 
films, constitueixen la mateixa base de la ciència. 

⇒Es pot utilitzar la CF per ensenyar/divulgar la ciència i 
canviar aquesta actitud negativa generalitzada? 



Física i Física i cfcf: : l’assignatural’assignatura



• Curs 1993-1994: assignatura de lliure elecció (ALE) FCF

• Recorregut formal per l’univers físic on la CF (literatura, cinema, còmic) 
proporciona un escenari fascinant i atractiu on aplicar i posar a prova els
principis científics. 

• Objectius: 
• Fomentar l’esperit crític i l’escepticisme
• Mostrar el caràcter multidisciplinar de la ciència
• Motivar, interessar i ajudar a capgirar actituds negatives envers la ciència
• Completar i complementar els temes d’un curs de física general (relativitat, etc.)
• Presentar la tecnociència des d’una perspectiva  social, com a part de l’activitat humana
• Reflexionar sobre el món que ens envolta a través d’altres mons imaginaris

• Ús de fragments seleccionats de films + lectures + discussió col·lectiva + 
experiències in situ + treballs en grup i exposicions…

⇒ La finalitat NO és l’anàlisi crítica de la consistència i versemblança dels
arguments de ficció, sinó el propi exercici de reflexió, d’anàlisi i de crítica.

Física i Física i cfcf: : l’assignatural’assignatura



• Gran i entusiasta resposta dels estudiants.

• FCF 13 edicions ~ 600 estudiants (informàtics, telecos, industrials…)

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

• 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.

• ¿Qué tal crear una asignatura llamada FCF II?
• 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).
• Permet adquirir una visió més crítica d’allò que es troba no només en un terreny

més artístic o creatiu, com les novel·les o les pel·lícules, sinó també en la 
informació que ens arriba de la vida real.

• Podría durar un poco más. Incluso el examen final me ha gustado; me he divertido 
mientras lo hacía.

• No és gaire ortodoxa en una carrera d’informàtica però sí té sentit ja que estem en 
una enginyeria.

• L’assignatura més distreta i divertida que he fet desde que he començat la carrera.
• Quina pena que només sigui una ale!
• Encara la trobaré a faltar i tot!

Física i Física i cfcf: : l’assignatural’assignatura



Antecedents…

• 1920: Hugo Gernsback promou la idea de que 
la CF pot ser un vehicle per a l’educació científica

• 1960: universitats nordamericanes comencen a 
explotar l’extraordinari potencial de la CF per
ensenyar diferents matèries:
– ciència + literatura (Schmidt, 1973)
– astronomia (Calame, 1979)
– física + sociologia + filosofia (Zander, 1975)
– física + biologia (Freedman, 1980)
– física + biologia + literatura (Dubeck, 1988)
– ... Ara (1991); Bacas (1993); Porredón



Antecedents…

• Científics de renom han reconegut la influència de la CF 
en la seva vocació: Sagan, Weinberg, Gell-Man…
– “El material publicat a Astounding SF em va portar a la Relativitat i la 

Física quàntica”
S. L. Glashow

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

S. W. Hawking (1995)

• Nature inclou des de finals de 1999 un article de CF 
(secció: Fiction future’s)
– “It provides a medium in which writers can express not their predictions

but their preoccupations with the present day.”



…i extensió

• Enorme potencial educatiu per explotar. Es pot
estendre a:
– altres camps (humanitats)
– diferents segments: primària, secundària, aules

d’extensió universitària, professorat, públic en general

– Setmana de la Ciència, CPR, Conferències inaugurals
etc.

– Pla acollida nous estudiants UPC: 20 IES
• De X-Men a l’Enterprise. La física en la cf
• Tintin… a la Lluna



Superman

• pot volar: 
– gravetat a Kriptó > gTerra → com canvia la trajectòria?
– propietat del seu vestit → sistema de propulsió?



Com no es maniobra a l’espai



…i extensió

• Materials
– Física i ciència ficció, J. 

José i M. Moreno (1995, 
2ª ed.) 

Premio Ignotus
HispaCon (Cádiz, 1995) 

– De King Kong a Einstein, 
M. Moreno i J. José 
(1999, 3ª ed)



…i extensió

• Interés medis de comunicació
(TV, ràdio, premsa):

• Exposició itinerant (2005)
• Columna setmanal suplement

Ciberp@ís, diari El País (des de 
1999)

Mención Honorífica XII Premios 
Divulgación Científica Casa de las 
Ciencias (Coruña, 1999)



Conclusions

• Però la cf no és només un recurs didàctic. Com a gènere característic 
del nostre temps, que intenta analitzar la resposta humana als canvis 
que comporten els avenços en ciència i tecnologia, ens permet 
endinsar-nos més enllà. 

• Ens porta a reflexionar i a ser crítics sobre les conseqüències socials 
del progrés científico-tècnic. 

• Ens força a prendre partit i a adoptar postures ètiques davant del 
mateix. I a pensar que vivim en un dels molts mons possibles.

• Així, la visió o lectura intel·ligent tant de pel·lícules com de novel.les
de ciència-ficció, al mateix temps que són en sí mateixos actes 
lúdics, són una via per comprendre i estar preparats per afrontar en 
condicions el futur.

• Rendibilitzar l’entrada o el preu del llibre.


