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 “Si els videojocs influenciessin a la joventut, en uns anys estaran tots en fosques habitacions 
amb llums brillants prenent pastilles mentre escolten música electrònica repetitiva per diversió”.  
(Kristian Wilson, Nintendo, Inc, 1989, referint-se al videojoc PACMAN). 

 
“Els llibres no estan més amenaçats per Kindle del que estan les escales pels ascensors”  
(Stephen Fry, 2009). 
 
 
Introducció 
 
En ocasions pot ser desmoralitzador per un professor observar el poc que li pot arribar a 
interessar la seva assignatura a l’alumnat.  En aquest projecte es pretén apropar l’alumnat a la 
tecnologia mitjançant la ciència-ficció. Utilitzar eines i recursos que puguin motivar-los i fer 
créixer el seu interès per l’assignatura amb l’enfocament vehicular de la ciència-ficció. 
L’alumnat sent una atracció especial per la fantasia des de la seva tendra infantesa (Rodari, 
1973), i la ciència-ficció representa la canalització natural de la mateixa cap a l’adolescència 
(Petit i Solbes, 2012), pel que un enfocament basat en la ciència ficció els hi pot resultar més 
proper i fins i tot entenedor, generant el desig de l’alumnat d’aprofundir en coneixements que 
d’altra banda podrien resultar àrids, fomentant la curiositat i generant-se així preguntes sobre 
ciència a les que cerquin resposta posteriorment (Asimov, 1977). 
 
Per tant, davant d’aquest problema, s’intentarà dotar de nous recursos al docent mitjançant un 
seguit de materials que relacionin la ciència-ficció amb la tecnologia i la manera de portar-ho a 
la pràctica. Aquest material inclourà referències a avenços tecnològics que disposem a 
l’actualitat i que en el seu moment foren ideats i catalogats com a ciència ficció, impossibles 
d’una altra època. Tenim el cas de Jules Verne que va predir (un segle abans) que l’home 
arribaria a la Lluna o com a la sèrie de Star Trek ja es feien servir telèfons mòbils als anys 60. 
La voluntat és seguir per aquest camí de fantasia i descoberta científico-tècnica. 
 
Si realitzem una recerca per tal de trobar una definició de la ciència-ficció podrem observar la 
complexitat que rau en aquesta feina. Podem trobar-nos amb definicions com la del Diccionari 
Català (Gran Diccionari de la Llengua Catalana, 1a edició, 1998): 
 
“Gènere literari i cinematogràfic basat en ingredients de caràcter extraordinari però 
racionalitzables per la imaginació, centrat generalment en el desenvolupament de les 
possibilitats atribuïdes a la tècnica i a la ciència.” 
 
Miquel Barceló en el seu llibre «Ciencia Ficción. Guía de lectura» incideix en la dificultat de 
trobar una bona definició de la ciència-ficció destacant-ne una de les més acceptades (Barceló, 
1990): 
 
“La dificultat d’una definició. 
 Existeix un acord comú entre els especialistes sobre l’absència d’una definició satisfactòria del 
que és la ciència-ficció. Norman Spinrad, un dels seus millors autors i també brillant 
comentarista, va dir: «Ciència-ficció és tot allò que els editors publiquen sota l’etiqueta de 
ciència-ficció». I, segueix sent, aquesta presumpta boutade (sortida) la millor caracterització del 
gènere, o almenys, una de les més encertades”  
 
Sembla una definició molt obvia. Tanmateix Asimov (Moreno i José, 1999) és l’autor d’una de 
les millors definicions que podem trobar de la ciència-ficció:  
 
“[...] és la resposta humana als canvis en el nivell de la ciència i la tecnologia” 
 
 i que el propi Barceló remarca al pròleg del llibre «De King Kong a Einstein», escrit per Manel 
Moreno i Jordi José (1999).  
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A mode de resum s’ha realitzat un quadre on poder visualitzar les diferents definicions de la 
ciència-ficció que Barceló (1990) destaca. 
 
Norman Spinrad ‘’Ciència-ficció és tot allò que els editors publiquen sota l’etiqueta de 

ciència-ficció’’ 
Michael Butor "Narracions en les que es parla de viatges interplanetaris’’. 
Lester del Rey "Un intent de tractar les possibilitats alternatives de forma racional, 

presentant-les de forma entretinguda"  
Brian Aldiss "Recerca d’una definició de l’home i de la seva ubicació dins d’un 

univers que resulti coherent amb el nostre nivell de coneixements 
(ciència) que és avançat però a la vegada confús" 

Kinsley Amis "Prosa narrativa que tracta d’una situació que no pot passar al món que 
coneixem, però que s’estableix como una hipòtesi basada en alguna 
innovació de la ciència o la tecnologia, o de la pseudociència o la 
pseudotecnologia, ja sigui d’origen terrestre o extraterrestre"  
 

Isaac Asimov "Branca de la literatura que tracta de la resposta humana als canvis en 
el nivell de la ciència y la tecnologia" 

Sam Moskowitz "Branca de la fantasia caracteritzada pel fet que facilita la suspensió 
voluntària de la incredulitat, per part dels lectors, al presentar una 
atmosfera de credibilitat científica gràcies a l’especulació imaginativa en 
els camps de las ciències físiques, l’espai, el temps, les ciències socials, 
i la filosofia" 

Judith Merril "Ciència- ficció és la literatura de la imaginació disciplinada" 
Robert Heinlein "Una breu definició de casi tota la ciència-ficció seria una especulació 

realista al voltant d’uns possibles fets futurs, sòlidament basada en un 
esdeveniment adequat del món real, passat i present, i en un gran 
coneixement del mètode científic. Per tal que la definició cobreixi tota la 
ciència-ficció (en comptes de gairebé tota) simplement s’hauria 
d’eliminar la paraula  futur" 

Tom Sippey "Ciència-ficció és la literatura del canvi, i canvia mentre s’està tractant 
de definir-la" 

Taula 1: Resum de definicions (Adaptada de Barceló, 1990) 
 
Cal destacar que pràcticament totes les definicions tenen uns punts concrets que es van 
repetint com són el concepte de futur i els descobriments o invents més o menys fonamentats 
científicament. (Petit y Solbes, 2012). 
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Definició i context del problema. 
 
La ciència-ficció com element  motivador. 
 
Per què triar la ciència-ficció com a element motivador? Evidentment la fi d’aquest procés 
d’innovació és despertar l’interès per la tecnologia en l’alumnat.  Al mateix temps que 
aprenen s’ho han de passar bé. Delectare et prodesse. En altres paraules, hauríem de trobar la 
manera que el nostre alumnat no s’adonés que està aprenent sinó que estigui convençut que 
s’ho està passant bé, que està motivat i que estar a classe és com un joc. Hem de trobar els 
mecanismes i les eines que ens permetin fer més atractiva la matèria de tecnologia al nostre 
alumnat. Per tal d’aconseguir tot això s’ha pensat  en la ciència- ficció. 
 
 “Són justament aquestes meravelles de la ciència-ficció les que atrauen, com no podia ser 
d’una altra manera, a la joventut que s’interessa fàcilment per la seva temàtica i continguts, 
trobant en els seus contactes amb la ciència-ficció un motiu de diversió però també de reflexió 
original i prometedora. Si s’afegeix l’espectacularitat dels efectes especials quan la ciència-
ficció s’expressa al mitjà cinematogràfic, és fàcil comprendre que la idea de considerar la 
ciència-ficció com un material o vehicle especialment indicat en l’àmbit de la docència era una 
idea inevitable” (Barceló, 2005). 
 
Generalitzar algun fet o afirmació pot provocar confusió, però les dades són clares (aDeSe, 
2013): l’alumnat actual és un gran consumidor de videojocs, pel•lícules i còmics. Recordem que 
la indústria dels videojocs ja mou més diners que el cinema, exactament l’any 2012 va arribar a 
la xifra de 822 milions d’euros consolidant-la com la primera industria audiovisual i interactiva 
d’Espanya (aDeSe, 2013). Gran part d’aquests videojocs, pel•lícules i còmics (Veure dades a 
l’annex 3) estan relacionats amb la ciència-ficció, la simulació o la fantasia (aDeSe, 2013). 
 
Hem de tenir clar que potser la ciència-ficció no interessa a la totalitat del nostre alumnat, 
tanmateix encara que no en siguin aficionats, incloure aquesta temàtica per tal d’aprofundir en 
el currículum de l’ESO pot ajudar a que molts s’interessin per la tecnologia. S’ha d’intentar que 
la matèria de Tecnologia sigui una aventura divertida i dinàmica com ho seria veure un episodi 
de Star Trek. La motivació és multifactorial i qualsevol intervenció engrescadora serà ben 
rebuda (Tapia, 2005). 
 
Explicar la Tecnologia d’ESO mitjançant la ciència ficció pot semblar quelcom trencador o 
revolucionari, però s’ha de tenir en compte que existeixen  grans precedents  que fan garantir 
l’èxit. Tenim els exemples del citat Barceló (1990) referent de la divulgació de la ciència-ficció al 
nostre país, així com altres propostes pioneres com les de Moreno i José (1999) que varen 
introduir la ciència ficció a la docència universitària. Més tard, a la universitat d’Oviedo el 
professor Sergio Palacios ha seguit els passos fets des de l’UPC (Luna, 2012), (Hermán, 
2009). El mateix Palacios reconeix en una entrevista realitzada al Servicio de Información y 
Noticias Científicas (SINC) que s’inspirà en el treball que des de ja feia anys realitzaven amb 
èxit a l’UPC els professors Manuel Moreno i Jordi José (Luna, 2012) a l’assignatura Física i 
Ciència Ficció (veure guia de les assignatures als annexos 4 i 5). 
 
El professor de secundària Francisco José Garcia Borràs destaca que segons la seva 
experiència la ciència-ficció posseeix el do de la motivació i de promoure la divulgació científica 
(García Borrás. 2009). 
 
Arribats a aquest punt ens hem de plantejar unes preguntes. Com és l’alumnat que trobem a 
la secundària? Com és aquest alumnat que s’ha de mo tivar? 
Segons la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) l’interès per la ciència i 
la tecnologia ha augmentat considerablement des del 2004 i especialment entre els joves de 15 
a 24 anys que es situen com la franja d’edat més interessada per la ciència  (veure dades a 
l’annex 1). També s’observa que hi ha una relació directa entre l’interès per la ciència i un 
major nivell d’estudis. Cal destacar que aproximadament un de cada tres joves entre 15 i 24 
anys percep que la seva educació científica és baixa o molt baixa (Fecyt, 2012). Finalment 
aquest estudi senyala d’una manera general que la gran majoria dels enquestats associen 
ciència i tecnologia amb una millora de la qualitat de vida que es relaciona amb un 
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desenvolupament econòmic. A més creuen que la professió d’investigador és vocacional ja que 
compensa personalment però té poc reconeixement social i una baixa remuneració (Fecyt, 
2012). 
 
Pel que fa a les fonts d’informació científica de l’alumnat actual de secundària, en els darrers 
anys internet ha superat la televisió (veure dades a l’annex 1), encara que sorprenentment es 
mantenen com a capdavanteres les revistes de divulgació científica o tècnica (Fecyt, 2012). 
 
Tanmateix si comparem diversos estudis trobem dades contradictòries  (Veure dades a 
l’annex 2), ja que a l’Enquesta de Percepció Social de la Ciència el 2012 s’indica que els 
metges i els científics es troben entre les professions més valorades (quedant els professors en 
tercer lloc) (Fecyt, 2012). Ara bé, si observem el gràfic de persones més admirades de l’escena 
pública, aquest està encapçalat pels cantants, músics i artistes, estant els escriptors i científics 
en la darrera posició (Delpino, 2010).  
 
Pot ser contradictori a primera vista aquests resultats. Així i tot cal destacar que en un estudi es 
reflecteixen les professions més valorades i en l’altre les persones més admirades de l’escena 
pública. No especifiquen exactament el mateix. A més caldria estudiar més a fons el rigor de 
les enquestes realitzades. Si més no, a simple vista sembla que siguin resultats contradictoris. 
Potser són resultats amb un clar accent adolescent, ple de contradiccions i canvis (annex 2) 
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Ciència-ficció i relació amb la realitat. 
 
S’ha de motivar a l’alumnat (Tapia, 2005) des de la seva perspectiva.  
 
Com a futurs docents hem de ser empàtics amb el nostre alumnat i per tant hem d’intentar 
ficar-nos a la seva pell i intentar entendre perquè mostren desinterès per la nostra assignatura i 
de quina manera els podem tornar a endollar en ella. 
 
No hi ha dubte que hi ha quelcom misteriós i fascinant en el fet que certes premonicions 
escrites en relats de ciència ficció i que podien semblar  inversemblants o irreals al  llarg dels 
anys s’han anat complint.  Tenim molts exemples,  Jules Verne va predir cent anys abans que 
s’arribaria a la lluna. Va ser un boig? Va ser un visionari? H.G. Wells va predir la bomba 
atòmica. La sèrie Star Trek ja disposava de telèfons mòbils durant la dècada dels seixanta (del 
passat segle XX). 
 
Quina influència ha tingut la ciència-ficció en aquests avenços? Va influir en els científics i els hi 
va obrir nous fronts i reptes? O els relats simplement eren el fruit de la intensa imaginació d’uns 
escriptors que creien en millorar la vida quotidiana? 
 
Molt complicat de respondre tot plegat. El que si que podem constatar és que molts dels 
avenços que disposem avui en dia ja havien estat escrits, pensats, desitjats... feia molts anys.  
 
Si us sembla prou interessant podem endinsar-nos en aquesta aventura de comprendre la 
Tecnologia a través de la ciència ficció. 
 
De vegades és interessant conèixer d’on venim, què som. Analitzar el passat per comprendre 
el futur.  En aquest cas caldria destacar autors com Isaac Asimov que van publicar llibres de 
divulgació fins i tot de l’Antiga Roma (Va tractar tants temes que la seva obra té referències en 
9 de les 10 matèries que s’utilitzen a les biblioteques per classificar tots els llibres). El futur que 
ens espera en gran mesura ens toca construir-lo a tots plegats i per tant les nostres 
experiències i background influiran irrefutablement en la nostra vida i en la dels qui ens envolta. 
Per tant s’ha de despertar i motivar l’esperit innovador en el nostr e alumnat . (García 
Borrás. 2009). Per tal que alguna mancança de la nostra societat pugui ser solucionada s’ha 
d’aconseguir dotar a la nova generació d’eines que els capacitin per innovar, millorar, inventar... 
Cal que siguin eines que els motivin a trobar solucions a les mancances i deficiències dels 
nostres dies. Al cap i a la fi és possible que la ciència ficció del segle XXI sigui la Ciència del 
proper segle, o d’aquest.  
 
Enllaçant amb el descrit anteriorment, Moreno i José (1999) citen a Arthur C. Clarke una 
afirmació que podria ser un bon resum: “ Tot allò que és teòricament possible, s’assolirà a la 
pràctica, independentment de les dificultats materials que suposi, si el desig d’aconseguir-ho és 
prou fort” 
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Previsions errònies de la ciència-ficció. 
 
S’ha de deixar molt clar que no tot el que s’escriu, o es filma en el gènere de la ciència-ficció 
acaba succeint. Evidentment, hi ha hagut un grapat de previsions, premonicions o solucions 
miraculoses que tot apuntava que havien de produir-se i que al final han sigut un fracàs absolut 
o no han arribat a passar: La ciència-ficció, al cap i a la fi, és una variant de la literatura 
fantàstica (Molina, 1991). Tanmateix hem de capacitar als nostres alumnes a aprendre dels 
errors . Dotar-los d’un còctel d’esperit crític i d’optimisme. 
 
Tal i com ens il•lustra Barceló (2005), “[...]la ciència ficció s’ha acostumat a mostrar-nos com 
podria ser la vida en alguns del molts i diversos futurs que la tecnociència ens pot deparar. Per 
això la ciència-ficció pot considerar-se, també, com una eina imprescindible per aprendre a 
viure en el futur. Amb les seves múltiples especulacions, la ciència ficció ens ensenya a 
relativitzar el nostre present (fruit, evidentment de les nostres opcions i decisions polítiques 
anteriors) i ens ensenya que, encara que sent l’existent, no és l’únic possible i que, d’igual 
manera, el futur que ens espera està encara per determinar” .  
 
Destacaria la darrera frase on indica que el futur encara està per fer o determinar. El construïm 
nosaltres amb el present. Aquest punt s’enllaçaria amb les previsions que moltes vegades 
s’han fet de forma errònia a causa de menystenir el progrés humà i la capacitat de superació. 
Una mica d’optimisme no va mai malament. Per això, el pas del temps ha posat al lloc indicat 
certes previsions negatives tecnològiques, que ara vistes a certa distància ens poden resultar 
còmiques. Albert Cuesta especialista en Tecnologia del diari ARA en va fer un recull el passat 
dia 2 de desembre de 2012. 
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Cuesta (2012): “Us felicito, fills: 15 prediccions tecnològiques equivocades”, Diari ARA. 

 Predicció  tecnològica  errònia  Autor  
1 "No hi ha cap motiu pel qual algú 

voldria tenir un ordinador a casa” 
Ken Olsen, fundador i president de Digital Equipment 
Corporation, 1977. Ara, al 77% de les llars de l'Estat 
n'hi ha, al menys, un. 

2 "Crec que al món hi ha mercat per a, 
diguem, cinc ordinadors" 

Thomas Watson, president d'IBM, 1943. Actualment 
n'hi ha 1.400 milions en  funcionament. 

3 "I qui diantre pot interessar, sentir 
parlar els actors?" 

Harry Warner, un dels quatre Warner Brothers, 1927. 

4 "Amb 640 K n'hi hauria d'haver prou 
per a tothom" 

Bill Gates, president de Microsoft, 1981. De fet, no és 
clar que Gates ho digués exactament en aquest 
sentit. En tot cas, en 640 kilobytes ara mateix no hi 
cap ni el logotip d'inici del sistema operatiu. 

5 "Als americans sí que els cal tenir 
telèfon, però a nosaltres, no. Tenim 
carters de sobres" 

Sir William Preece, enginyer en cap de l'organisme 
britànic de Correus, 1876. Al món hi ha 1.200 milions 
de línies de telèfon fix i 6.000 milions de telèfon mòbil. 

6 "No veig cap valor comercial a 
aquesta capsa de música sense fils. 
Qui podria voler pagar per enviar 
missatges a ningú en particular?" 

David Sarnoff rebutjant invertir en la ràdio musical 
cap als anys vint del segle passat. Després va 
presidir RCA i va crear els estudis RKO i la cadena 
NBC. 

7 "Apple? Jo tancaria l'empresa i 
tornaria els diners als accionistes" 

Michael Dell, president de Dell Computer, 1997. 
Actualment, Apple és l'empresa més valuosa del 
món, i els accionistes estan encantats que ningú fes 
cas a Dell: 10.000 dòlars invertits a Apple fa 10 anys 
en valen ara 667.159. 

8 "Amb totes aquestes tauletes més 
petites que l'iPad haurien de regalar 
paper de vidre: els usuaris s'hauran 
d'esmolar els dits per fer-les servir" 

Steve Jobs, conseller delegat d'Apple, 2010. Dos 
anys més tard, ja sense Jobs, Apple ha tret l'iPad 
mini, amb pantalla de 7,85 polzades. 

9 "Per salvar Nokia hem d'abandonar el 
sistema operatiu Symbian en els 
nostres 'smartphones' i adoptar 
Windows Phone" 

Stephen Elop, conseller delegat de Nokia, 2011. 
Aleshores, Nokia, amb Symbian, era el primer 
venedor mundial de 'smartphones'. Ara, amb 
Windows Phone, és el desè. 

10 "No perdem temps somiant això de la 
televisió. Des d'un punt de vista teòric 
i tècnic, la televisió podria ser viable, 
però comercialment i financerament 
és impossible" 

Lee DeForest, inventor de les vàlvules d'àudio, 1926. 

11 "La ràdio no té futur. És impossible 
que una màquina més pesant que 
l'aire arribi a volar. Els raigs X són un 
engany". 

William Thomson (Lord Kelvin), científic britànic, 
1899. No una, sinó tres afirmacions que han 
demostrat que anaven molt mal encaminades. Cal 
reconèixer-li, però, que va promoure el primer cable 
submarí de comunicacions entre Londres i Nova 
York. 

12 "No us necessitem per a res. Però si 
encara no heu acabat els estudis!"  

Hewlett Packard en rebutjarla proposta de Steve Jobs 
i Steve Wozniak de cedir-los el disseny del seu 
ordinador personal a canvi de ser contractats per 
l'empresa. Com que Atari tampoc va acceptar 
l'oferiment, van crear Apple Computer. 

13 "L'ENIAC conté 18.000 vàlvules de 
buit i pesa 30 tones. Els ordinadors 
del futur podrien tenir només 1.000 
vàlvules i pesar menys d'una tona i 
mitja" 

Revista 'Popular Mechanics', 1949. 

14 "I per a què diu que serveix això?" Comentari d'un enginyer de la divisió de Sistemes 
Informàtics Avançats d'IBM sobre els microxips, 1968. 

15 "Mai es construirà un avió més gran 
que aquest" 

Enginyer de Boeing, després del primer vol del 247, 
un avió bimotor amb capacitat per a 10 passatgers, 
1933. L'Airbus A380 de l'actualitat pot transportar fins 
a 853 persones en classe turista. 
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Antecedents 
 
Actualment, ja s’està aplicant la ciència-ficció a nivell unive rsitari  per part d’algunes 
iniciatives  (Moreno i José, 1999), per exemple amb cursos sobre Física i ciència-ficció a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També s’han realitzat algunes propostes a 
educació secundària on s’utilitza com a material educatiu, com ara les de Antonio Ara 
González, (que publicà el 1991 la seva experiència emprant contes de ciència ficció com a 
recurs pedagògic en l’ensenyament de la física en un institut) i les de la professora Pilar 
Porredón que inclou la ciència-ficció per a desenvolupar temes de ciències naturals (Barceló, 
2005). Barceló (2005), de nou, ens parla de les bondats de la utilització de la ciència ficció per 
tal de:  
 
“[...] desenvolupar activitats interdisciplinàries e integradores i fomentar la realització de treballs 
de síntesi i de projectes d’investigació suggeridors, didàctics i, a més, sincerament divertits. No 
és poca cosa.”  
 
Petit i Solbes (2012) han realitzat un estudi  de la Universitat de Valencia on asseguren que la 
ciència-ficció , i especialment el cinema, té molt bona acollida per part dels alumnes d’ESO . 
S’ha de destacar que els professors valoren positivament la ciència-ficció per tal de motivar 
l’interès per les ciències. Tanmateix, en aquest mateix estudi destaquen que dels 31 llibres de 
text analitzats de l’ESO, només nou fan alguna referència a la ciència ficció. Per tant 
estableixen que la ciència ficció està desaprofitada dins del nostr e sistema educatiu   (Petit 
i Solbes, 2012).  
 
Segons comenta el propi Jordi Solbes a la revista SINC (Servicio de Información i Noticias 
Científicas, 2012) “Una de les preocupacions actuals és que els alumnes estan abandonant 
l’estudi de ciències i enginyeries, sobretot les noies, i la ciència-ficció pot ser molt útil per 
despertar la vocació científica de l’alumnat més jove” 
 
En un altre ordre de coses el professor de la universitat d’Oviedo, Sergio Palacios, de qui ja 
hem parlat anteriorment, va realitzar una enquesta a més de cent científics i/o divulgadors de la 
web Naukas on els hi preguntava “fins a quin punt havia influït la ciència ficció en la seva 
vocació?” D’aquesta enquesta realitzada en resulta que hi ha una relació directa entre moltes 
vocacions científiques i la influència de la ciènci a ficció  (Palacios, 2013). Fins i tot Hugo 
Gernsback, fundador de la mítica revista Amazing Stories, va arribar a proposar que les idees 
dels autors de ciència-ficció s’haurien de patentar ja que creia que en algun moment es podrien 
fer realitat. Com podrem comprovar no estava equivocat. Asimov (1981) destaca que 
Gernsback considerava que la ciència-ficció tenia una finalitat i era la de preveure i educar. El 
mateix Asimov (1981) assenyala que no hi ha res dolent en la ciència ficció com a mitjà per tal 
de despertar l’interès per la ciència ja que estimula la curiositat i el desig de saber . 
 
Al pròleg del llibre de Lawrence Krauus La física de Star Trek (1996), Stepphen Hawking 
escriu: “La ciència-ficció com Star Trek no és només un bon entreteniment sinó que també té 
un seriós propòsit: expandir la imaginació humana. [...] la ciència-ficció d’avui acostuma a 
ser la ciència del demà . “. 
 
Barceló (2009) comenta en la mateixa línia, a una entrevista a la revista Consumer-Eroski, que 
“Temes que eren de ciència ficció fa cinc o sis dècades avui formen part de la vida quotidiana”. 
Afirmació  que es suma al comentat per Moreno i José (1999): “El futur farà que la bona 
ciència-ficció abandoni la qualificació de ficció per a convertir-se en quotidiana realitat”. 
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Prediccions encertades de la ciència-ficció. 
 
Per tal que es produeixi una innovació, primer algú se l’ha tingut que imaginar. És el cas que 
ens trobem amb els escriptors de ciència-ficció dels dos segles passats que en certa manera 
varen ser uns profetes de la ciència-ficció (Discovery Max, 2011).Veiem alguns exemples. 
 
Bomba  atòmica : H. G. Wells al seu llibre del 1914 The World Set Free: A Story of Mankind (El 
món s’allibera) (InnovationNewsDaily Staff, 2011) ja fa esment de les bombes atòmiques. Hem 
de destacar que en parla trenta-un anys abans que la bomba atòmica d’Hiroshima. Hem de 
contextualitzar aquesta premonició. Hem de tenir clar que Wells no era un il•luminat que per la 
gràcia d’algun ser superior el feia preveure el futur sinó que Wells tenia uns coneixements de 
física atòmica que li podien fer preveure o intuir fins on podria arribar unes bombes com les que 
s’estava imaginant. Fins i tot va preveure que una vegada la bomba atòmica fes explosió 
causaria problemes de salut als supervivents. 
 
Leó Szilárd, físic que va treballar en el desenvolupament de la primera bomba atòmica, va ser 
segurament el primer científic (i no escriptor) que va pensar seriosament en construir bombes 
atòmiques. Cal destacar que Leó Szilárd havia llegit el relat de ciència-ficció “bombes 
atòmiques” dintre de la novel•la de H. G. Wells, The World Set Free (1914). 
 
Al nostre alumnat li podem explicar com un relat de ciència-ficció de H. G. Wells pot arribar a 
ser una influència per a un científic. Pot ser ja no l’element motivador sinó l’espurna que 
encengui el combustible interior que el porti a anar més enllà. És curiós perquè en una temàtica 
tant delicada com és l’armament i més directament la bomba atòmica també es podria parlar de 
l’ètica en la tecnologia . Es podria esmentar que un dels creadors de la bomba atòmica, el 
propi Leó Szilárd, estava en contra de la seva utilització contra la població civil i això el va fer 
que s’enfrontés a l’autoritat militar que supervisava el projecte Manhattan. Es tancaria un cercle 
de Ciència-ficció, motivació, divulgació, investigació, descobriment i ètica. 
 
“Des de la revolució industrial, l’actitud davant la tecnologia ha tingut sentiments oposats. A la 
creença optimista que el progrés tecnològic porta implícit el progres moral de la humanitat, s’hi 
oposa una actitud pessimista, que veu en la tecnologia (i més aviat en el seu ús) un motiu de 
preocupació” (Moreno i José, 1999). 
 
 
Internet :  El gran escriptor Mark Twain, més recordat per Les aventures de Huckleberry Finn i 
les aventures de Tom Sawyer, va predir la internet tal i com la coneixem avui en dia al petit 
conte publicat el 1898 "From the 'London Times' of 1904,". Mark Twain anomenà l’aparell 
telefònic que connectava tot el món entre si com a “teletroscopi”. Hem de comentar que tampoc 
va patir una estranya il•luminació com H. G. Wells (o això volem creure), sinó que era una 
persona interessada en la ciència, els avenços tecnològics i tenia un gran amic que es deia 
Nikola Tesla (un dels més grans inventors del segle XIX i XX). Citant el refranyer espanyol en 
aquest cas, la frase: “Dime con quién andas y te diré quién eres” (Instituto Cervantes, 2013)  
s’hi escau la mar de bé.  
 
L’home a la lluna : Jules Verne va escriure el 1865 De la terre à la lune (De la Terra a la 
Lluna). Prediu amb total exactitud com tres astronautes dins d’una càpsula arriben a la lluna, 
fan un passeig i com qui no vol la cosa se’n tornen cap a la terra on són rescatats per un vaixell 
de la marina dels Estats Units. Tot això ho va preveure amb cent anys d’antelació, incloent el 
fet de la falta de gravetat que experimentarien els astronautes. Pot semblar increïble, però fins i 
tot va predir des d’on sortiria la càpsula. De Florida. En una recent visita a l’observatori 
astronòmic de Sabadell la seva supervisora ens va il•lustrar sobre el cas. Jules Verne sabia 
que en la zona més propera als tròpics la densitat de l’atmosfera és inferior i per tant la 
resistència d’un objecte que volgués sortir d’ella també seria inferior. Aquest raonament ha 
estat confirmat per la sèrie de televisió “Profetas de la ciència ficción” del canal Discovery Max 
(Discovery Max, 2011). 
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El submarí : Un cas similar passaria amb el submarí (1869-70) Vingt mille lieues sous les mers 
(Vint mil llegües de viatge submarí). El sorprenent Nautilus de Verne es transformaria el 1895 
en “l’Argonauta” de Simon Lake que va idear un submarí capaç de navegar (abans ja hi havia 
hagut d’altres intents però no tant satisfactoris com aquest). 
 
El radar : Hugo Gernsback, considerat com el pare de la ciència-ficció conjuntament amb Wells 
i Verne. A la seva novel•la del 1911 “Ralph 124C 41+” ens introdueix el comandament a 
distància de la televisió, les cintres per gravar, l’energia solar i el radar.  En aquesta mateixa 
novel•la s’utilitza la videoconferència amb un aparell anomenat “Telephot”. Fins el 1964 no 
s’inventarà. 
 
Els diaris on-line : Els trobem a la novel•la de Arthur C. Clarke “2001: Odisea de l’Espai” del 
1968. S’explica l’experiència de consulta en línia de manera molt similar a com ho realitzem 
ara: “En uns mili-segons podies veure els titulars de qualsevol diari.... el text s’actualitzava 
automàticament cada hora” (Clarke, 1968) 
 
Els tancs : H. G. Wells va preveure diverses armes en les seves novel•les. Els tancs foren 
publicats l’any 1903 en el conte “The Land Ironclads”. 
 
Jocs de realitat virtual : L’any 1956 Arthur C. Clarke va publicar la novel•la “La Ciudad y las 
Estrellas” on descriu un joc de realitat virtual. Dos anys més tard s’inventava el primer videojoc. 
 
Targeta de crèdit : Edward Bellamy el 1888 publica la novel•la  “Looking Backward: 2000-1887“ 
on apareix la targeta de crèdit dins d’una societat igualitària i utòpica. També hi apareixen 
invents com ara el transport instantani de menjar (que seria una premonició de les compres per 
internet o del teletransport). 
 
Cadascuna d’aquestes premonicions les podríem encabir dins del currículum de l’ESO per tal 
de fer despertar l’interès a l’alumnat en una matèria, la tecnologia, amb la que possiblement a 
priori no s’hi sentin molt identificats (veure quadre adjunt). 
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Any 
publicació  Autor  Artefacte 

Any 
publicació  Inventor/pioner  Artefacte 

1869 Jules Verne 

Submarí. 
Publicació 20.000 
llegües de viatge 
submarí 1895 Simon Lake 

Submarí "El 
argonauta" 

1865 Jules Verne 

"De la terre à la 
lune" (De la Terra 
a la Lluna) 1969 Armstrong 

L'home arriba 
a la lluna 

 1932 Adolf Huxley La clonació  1996 Institut Roslin Ovella Dolly 

1914 H.G. Wells 

Bomba atòmica 
apareix al llibre 
"El món 
s'allibera".  1945 EEUU 

Bomba 
atòmica 

1903 H.G. Wells 
Tanc o cuirassat 
terrestre 1916  Royal Navy Tanc. Mark I 

1968 Arthur C.Clarke 

diari on line 
"2001: Odissea de 
l'espai"  1994 

New York 
Times   Diari on line 

1945 Arthur C.Clarke Satèl·lits artificials 1957 URSS Sputnik 

1956 Arthur C.Clarke 
Jocs realitat 
virtual 1958 EEUU 

Primer 
videojoc. 
Encara lluny 
de la realitat 
virtual. 

 1948 George Orwell 
1984. El gran 
germà  2013  EEUU 

 Espionatge 
del govern. 

1898 Mark Twain 

"Teletroscopi" 
apareix al conte 
"London Times de 
1904"  1991 

 Tim Berners-
Lee Internet 

1911 Hugo Gernsback 

El radar dins de la 
novel·la "Ralph 
124C 41+" 1934 EEUU 

Radar per la 
marina dels 
EEUU 

1911 Hugo Gernsback 

La 
videoconferència 
(telephot) dins de 
la novel·la "Ralph 
124C 41+" 1964 AT&T 

Videoconferè
ncia 

1888 Edward Bellemy 

Targeta de crèdit 
apareix a 
"Looking 
Backward: 2000-
1887" 1958 BankAmericard 

Targeta de 
crèdit 

1966-1969 Star Trek Telèfons mòbils 1983 Martin Cooper 
DynaTAC 
8000X, 

1966-1969 Star Trek GPS 1983 EEUU GPS 

1966-1969 Star Trek 
Ordinador 
personal 1975 Ed Roberts Altair 8800  

 
Algunes prediccions de la ciència ficció 
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Star Trek, un exercici premonitori de ciència-ficci ó 
 
Star Trek fou una sèrie de televisió que es va emetre a finals de la dècada dels seixanta, entre 
1966 i 1969. Ara bé si entrem a analitzar sistemàticament la sèrie, més aviat sembla un 
prospecte futurista de tota la tecnologia que havia d’arribar i conviure amb tots nosaltres. Per 
això podem considerar que en certa manera preveu i es premonitori de la tecnologia futura. 
Un bon exercici seria que els nostres alumnes veiessin fragments dels episodis de Star Trek 
escollits adequadament de cara a que poguessin reflexionar sobre els aparells tecnològics que 
mosta la sèrie i quins creuen que existien i quins no. Anàlogament es podria plantejar quins 
aparells no disposem actualment però ja hem pogut veure’ls en pel•lícules, llibres o videojocs. 
Ens hauríem de plantejar si és possible fer-ho amb la tecnologia que disposem actualment o 
s’ha d’avançar més per tal d’aconseguir-ho. (Kaku, 2008)  
 
Enumerem breument els aparells que podem trobar a Star Trek (Las crónicas de Star Trek, 
2013): 
 
1. Comunicador : actualment seria el mòbil. La principal anècdota, és que l’inventor del 
mòbil es va basar en el que havia vist a la sèrie. Li va ser una font d’inspiració. Era un enginyer 
de Motorola i el va desenvolupar Martin Cooper el 1983. Era el DynaTAC8000X. 
2. Pantalla de visió profunda : pantalla plana gegantina que hi havia a la nau Enterprise. 
S’ha de pensar que en la època que s’emetien els capítols la gent tenia petits televisors de tub. 
3. Tricorder : Era un aparell que era una barreja entre una PDA, Blackberry i ultraportàtil. 
4. Portes mecàniques corredisses : Encara que ja existien en l’antiga Grècia , es varen 
popularitzar a la sèrie. Avui en dia les podem trobar en molts edificis públics. 
5. Localització remota de persones : actualment existeixen sistemes molt potents 
desenvolupats pels militars com a videovigilància. A més, habitualment s’utilitza el sistema GPS 
als nostres vehicles. 
6. Comunicacions sens fils : Era un aparell sense fils (com el seu nom indica) que 
recolzat sobre la oïda permetia comunicar-se amb la resta  de tripulants de la nau. Actualment 
podem utilitzar auriculars sense fil mitjançant connexions bluetooth. 
7. Memòria portàtil :  Seria el que actualment és la clau USB. A la sèrie també era un 
dispositiu on s’hi emmagatzemava informació. 
8. Tablet PC o IPAD : Molt similar a les tables actuals, encara que tardarien temps en 
desenvolupar-se. 
9. L’ordinador personal : A la sèrie hi havia petits ordinadors molt abans que aquests es 
desenvolupessin. En aquella època els ordinadors eren mastodòntics i ocupaven grans sales. 
El concepte d’ordinador personal encara no existia. Aproximadament cinc anys després que la 
sèrie Star Trek deixés d’emetre’s, Ed Roberts va construir l’ordinador Altair 8800 (amb el temps 
va admetre haver-se inspirat en una galàxia que sortia a la sèrie). La construcció d’aquest 
ordinador era molt bàsica, però va servir per inspirar a dos nois, anomenats Steve Jobs i Steve 
Wozniak, que hi van introduir bastantes millores i arribant als famosos ordinadors que 
coneixem avui dia. 
10. TAC: El Dr. McCoy tenia un escàner que era un petit artefacte que li permetia 
diagnosticar l’interior del cos sense obrir-lo. Es va anticipar al que seria un TAC (Tomografia 
Axial computeritzada), la ressonància magnètica, etc. 
 
Finalment comentar que Star Trek va ser una sèrie premonitòria de la tecnologia que anys més 
tard existiria. Moltes vegades sent la sèrie una de les principals influencies i font d’inspiració. 
També cal destacar que hi ha tecnologia que encara s’està estudiant a nivell de laboratori, com 
ara el teletransport, amb resultats realment espectaculars  (Kaku, 2008). 
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Descripció de la solució i resultats.  
 
Proposta a la matèria de Tecnologia. 
 
Com ja hem vist anteriorment, s’ha de connectar amb l’alumnat de tal manera que estiguin 
motivats. Aquesta motivació la treballarem a partir dels recursos que ens proporcionen el 
cinema i la literatura de ciència-ficció. Mitjançant aquestes pel·lícules o llibres l’alumnat serà 
introduït en els continguts propis del currículum de cada curs. Breu (2012) treballa la matèria 
d’història mitjançant la visualització de pel·lícules i estableix que si no s’estudia acompanyats 
del cinema i del mon audiovisual, es farà una mala interpretació de la nostra societat. 
 
El visionat de les pel·lícules com la lectura dels llibres escollits pot provocar certs problemes de 
logística. Cal recordar que les classes són d’una hora lectiva. Per tant s’haurà d’aprofitar la 
transversalitat de la matèria de Tecnologia per tal d’establir un calendari adequat pel seu òptim 
desenvolupament. 
 
S’ha de tenir cura d’elegir material que sigui adequat per l’edat de l’alumnat. Seria inadequat 
visualitzar pel·lícules que no estiguin recomanades per la franja d’edat que ens ocupa. “El 
material mai s’haurà de mostrar a l’alumnat sense que el professor tingui una opinió basada en 
el coneixement previ. El docent es qui coneix l’element humà i sap si determinat tipus de 
material poc actuar positivament vers els estudiants” (Breu, 2012). 
 
Abans de treballar les pel·lícules o llibres a la classe, s’hauran de seguir unes pautes o regles 
del joc: 
El docent escollirà el tema o unitat didàctica i donarà a escollir diferents títols a l’alumnat. 
Una vegada escollit, el docent presentarà a la classe el tema a desenvolupar i farà una 
presentació. 
El docent haurà d’observar les reaccions, tant col·lectives com individuals, de l’alumnat. 
Segons els objectius i les reaccions observades s’establirà un diàleg per tal d’aclarir punts. 
L’alumnat haurà de desenvolupar un treball en un temps prudencial relacionat amb l’activitat 
(Breu, 2012).  
 
Es plantegen diferents alternatives referents a l’execució de l’activitat: 
 
a) Visionat complet de la pel·lícula o material audiovisual. Atesa la durada de les pel·lícules, 
superior a la classe lectiva, s’haurà d’organitzar i distribuir l’horari per tal que afecti el menys 
possible a la resta de matèries. Una vegada finalitzada la pel·lícula s’analitza la relació amb els 
continguts que es relacionen amb la matèria de Tecnologia. 
 
b) Visionat parcial de la pel·lícula o material audiovisual. El docent selecciona els trossos més 
rellevants i interessants de la pel·lícula de tal manera que la transformi en informació que 
estarà estretament lligada als continguts de la matèria. 
 
c) Lectura del llibre. Dependrà del nombre de pàgines de l’obra. La dinàmica de la classe no 
permetrà fer una lectura completa del llibre. En canvi, si que permetrà la lectura dirigida de 
certes parts que es considerin relacionades amb el contingut de la matèria. 
 
Material relacionat amb cadascun dels cursos de l’ESO que anirà enllaçat a l’indicat en el 
currículum: 
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1r  d’ESO:  
• La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de la tecnologia. 
• Disseny i construcció d’objectes. 
• Les Tic com a eina per a la integració i la comunicació de la informació.  

 
 Recurs  Bloc de Contingut  
1 El planeta de los simios (1968). 

Pel·lícula dirigida per  Franklin J. 
Schaffner.  

Tecnologia. Escriptura. Ètica en la tecnologia. 
Hi ha escenes molt interessants en aquesta 
pel·lícula. El moment en que Charlton Heston 
escriu provoca  la sorpresa entre els simis. També 
podem tractar valors com l’ètica en la tecnologia 
amb el final que és un clam clar contra l’escalada 
armamentística que podia conduir a la destrucció 
del planeta. 

2 Star Trek (1966-1969). Sèrie 
creada per Gene Roddenberry. 

TIC. Ordinadors, Ipad, memòria USB. 
Sèrie premonitòria de la tecnologia futura ja 
comentada en l’apartat del present treball “Star 
Trek, un exercici premonitori de ciència-ficció.” 
 
Visionat d’un capítol de Star Trek de no més de 
mitja hora (Breu, 2012) s’ha d’evitar que el visionat 
d’aquest capítol sigui res excepcional, ha de ser 
una cosa normal i que no afecti la resta de classes 
dels dia. 
 
Els alumnes podrien debatre sobre el context 
històric en què es va gravar la sèrie  i fer una 
relació d’aparells avançats a la seva època i que 
disposem avui en dia. 
 
L’alumnat s’haurà de fica en el paper de director 
d’una sèrie de ciència-ficció i imaginar algun enginy 
que no disposem actualment però que seria de 
gran utilitat. 

 
 
2n d’ESO:  

• Electricitat 
• Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 
• L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. 

 
 Recurs  Bloc de Contingut  
1 The Matrix (1999). Pel·lícula 

dirigida per  Larry i Andy 
Wachowski  

Mecanismes, robòtica. 
La pel·lícula introdueix en el món de la robòtica. On 
el planeta terra està dominat per les màquines i els 
humans són font d’energia. Els humans ja no 
neixen, són cultivats. 

2 From the 'London Times' of 1904 
(1898). Llibre de Mark Twain 

Navegació per internet.  
Possible activitat transversal amb la matèria 
d’anglès atès que és un relat poc extens es podria 
treballar conjuntament. Es disposaria de més hores 
i afavoriria l’èxit mitjançant la continuïtat de 
l’activitat. 

3 El show de Truman (1998). 
Pel·lícula dirigida per Peter Weir  

Comercialització.  
Els anuncis explícits que es poden observar a la 
pel·lícula. Enllaç amb l’ètica. 
Control de les càmeres. Connexió amb el Gran 
germà del llibre 1984. 
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3r d’ESO:  
• Màquines, mecanismes i estructures. 
• Els projectes tecnològics. 
• Les comunicacions. 

 
 Recurs  Bloc de Contingut  
1 The Matrix (1999). Pel·lícula 

dirigida per  Larry i Andy 
Wachowski  

Màquines. 
Energia. 
Comunicacions. 

2 Mad Max 2 (1981). Pel·lícula 
dirigida per George Miller. 

Energia.  
Perill del malbaratament de l’energia. Què faríem 
davant l’escassetat de recursos? 

3 Regreso al futuro (1985). Pel·lícula 
dirigida per Robert Zemeckis  

Energia. 
Energies alternatives. Destacar l’escena on 
s’utilitza residus orgànics com a combustible. 
També s’utilitza urani com a combustible del 
Delorean (màquina del temps). 

4 El món s'allibera (1914). Llibre de 
H.G.Wells. 

Energia. 
Bomba atòmica i energia nuclear. 

5 Stargate (1994). Pel·lícula dirigida 
per Roland Emmerich 

Maquines i mecanismes. 
Analitzar la construcció de les piràmides juntament 
amb documentals que hi ha sobre el mateix tema 
(Torre, 2013) 

6 Transformers (2007). Pel·lícula 
dirigida per Michael Bay. 

Màquines i mecanismes. 

7 Star Trek (1966-1969). Sèrie 
creada per Gene Roddenberry. 

Telecomunicacions.  
Sèrie premonitòria de la tecnologia futura ja 
comentada en l’apartat del present treball “Star 
Trek, un exercici premonitori de ciència-ficció.” 
Apareixen aparells i sistemes molt similars als 
actuals telèfons mòbils, radar, sonar, gps, skype, 
xarxes d’ordinadors, correu electrònic. 

8 1984 (1948). Llibre de George 
Orwell 

Seguretat a internet i telecomunicacions. 
Globalització i tractament de la informació.  
 
Similituds del gran germà i les darreres 
informacions d’espionatge per part dels Estats 
Units mitjançant el programa Prisma, que estén 
l’espionatge a grans empreses de 
telecomunicacions. Tant la NSA (Agència de 
Seguretat Nacioal) com l’FBI tenen accés als 
servidors de nou de les empreses d’internet més 
importants com Microsoft, Apple, Google i Skype. 
(Ara, 2013) 
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4t d’ESO:  
• L’habitatge. 
• Electrònica, pneumàtica i hidràulica. 
• Control i automatització. 

 
 Recurs  Bloc de Contingut  
1 Trajecte final. El Regressiu 

(1975). Llibre de Manuel de 
Pedrolo.  

L’habitatge.  
Anàlisis de la massificació i insalubritat d’una 
megaciutat. També s’hi tracten temes com la 
regressió de la gent i la seva eliminació, prèvia 
revisió mèdica. Per tant hi trobem trets per 
relacionar ètica i tecnologia. 
 
En aquest relat, Manuel de Pedrolo ens descriu el 
cas d’un home ja vell que comença a patir un 
procés de regressió, es comença a rejovenir. Un 
cas similar al de la pel•lícula “El Curiós cas de 
Banjamin Button”.  
 
Pedrolo ens descriu unes ciutats enormes, amb 
pisos subdividits, insalubres, cap zona verda. Fins i 
tot ens parla d’orinals (concepte que relacionem 
amb l’àvia). Evidentment tot això ubicat en un futur 
no gaire llunyà. 
 
Mitjançant aquest conte es podria tractar : 
- L’habitatge i la seva evolució 
- El procés tecnològic d’un habitatge 
- Les vistes d’un edifici. 
- Tipus de plànols d’un habitatge 
- Representació gràfica d’un habitatge 
- Concepte lloguer i compra d’un habitatge 
 
En el llibre apareix el control de la natalitat amb la 
limitació d’un fill per parella (Pedrolo, 1975). La 
Xina va instaurar la política de fill únic el 1979 
(Viquipèdia, 2013), quatre anys després de la 
publicació de la novel·la.  

2 Blade Runner (1982). Pel·lícula 
dirigida per Ridley Scott. 

L’habitatge. 
Massificació, globalització i insalubritat. 
 
Robòtica.  
Reflexió sobre l’ètica a la Tecnologia. 

3 Brazil (1985). Pel·lícula dirigida 
per Terry Gilliam  

L’habitatge. Instal·lacions. 
Visualització de l’escena on Robert de Niro 
interpreta al lampista Tuttle. Es poden observar les 
instal·lacions en un envà registrable. 
Control i automatització. 

4 Jo, robot (1940-1950). Relats 
d’Isaac Asimov. 

Robòtica i automatismes. 

5 Jo, robot (2004). Pel·lícula 
dirigida per Alex Proyas. 

Robòtica i automatismes. 

6 Terminator (1984). Pel·lícula 
dirigida per James Cameron 

Robòtica i automatismes. 

7 

AI (Intel·ligència Artificial). (2001). 
Pel·lícula dirigida per Steven 
Spielberg 

Robòtica i automatismes. 
Reflexió sobre l’ètica a la Tecnologia. 
Es fabriquen robots que semblen més humans que 
els propis humans.  
Destacar l’escena del retorn del fill a casa, 
semblant un robot atesa la seva dificultat per 
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caminar, vers l’aparença humana del robot-nen. 

8 L’imperi contraataca (1980). 
Pel·lícula dirigida per Irvin 
Kershner 

Robòtica i automatismes. 
Destacar escena de la ma biònica de Luke 
Skywalker. 

9 
La fuga de Logan (1976). 
Pel·lícula dirigida per Michael 
Anderson 

Robòtica i automatismes. Massificació, clonació. 
Relació entre ètica i tecnologia. Ritual del Carrusel 
on els majors de 30 anys participen en un suïcidi 
col·lectiu. 

10 Gattaca (1976). Pel·lícula dirigida 
per Andrew Niccol 

Tecnologia i societat.  
Control social i legal de la tecnologia genètica. 
Plantejament dels límits ètics de la tecnologia. 
Disposem de dues possibles activitats a realitzar 
després de la visualització d’aquesta pel·lícula 
(veure annex 6 i 7).  
 

11 Stargate (1994). Pel·lícula dirigida 
per Roland Emmerich 

Tecnologia i societat. Construcció de les piràmides. 
Comentat a l’apartat de 3r d’ESO. 
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Conclusions 
 
L’Educació secundària no és una fàbrica on es generen robots perfectament programats i 
adoctrinats. Tampoc és un lloc on els alumnes són sotmesos a un rentat de cervell, s’omple de 
continguts i s’alliberen. No, en l’educació secundària s’hi forma l’alumnat que esdevindrà el 
resultat victoriós de la confiança de la societat vers ells, són el futur. Per tant, com que arriben 
a l’ESO amb inquietuds i pensaments lliures hem d’apropar-nos al nostre públic potencial i 
intentar parlar un llenguatge entenedor que els hi sigui comprensible. 
 
Aquest llenguatge entenedor i comú es pot trobar en moltes branques, situacions, aficions... 
Com a exemple ens podríem plantejar si podríem introduir-nos dins del bloc de 3r d’ESO relatiu 
a les màquines i mecanismes tot veient un fragment de la darrera carrera de fórmula 1. Per què 
no? Sovint, la fi justifica els mitjans. I és el cas en què ens trobem. L’alumnat d’ESO té diverses 
inquietuds i preferències i pensem que una d’elles podria ser la ciència ficció (com també ho 
serien legítimament l’esport, els videojocs, el lleure, el sexe...). Hem de pensar que treballem 
amb material sensible d’edats compreses entre els dotze i els setze anys. Per tant considerem 
que s’hi escau la ciència-ficció com a cordó umbilical entre informació i coneixement relatiu a la 
Tecnologia. 
 
Una vegada decidit que utilitzarem la ciència ficció com a recurs motivador de l’alumnat. Tant si 
és ciència-ficció predictiva com no, tant si el fil argumental és rigorós o no. S’ha d’aconseguir 
endollar amb l’alumnat i aquesta aproximació pot realitzar-se, com hem vist anteriorment, 
gràcies a la ciència-ficció. Hi ha antecedents documentats en aquest treball que així ho 
demostren.  
 
S’haurà d’anar amb cura que el material elegit sigui adient per l’edat del nostre alumnat. 
Sempre podem trobar alternatives. Tenim el cas del bloc de 3r d’ESO relatiu a l’energia on 
s’havia elegit prèviament la pel·lícula Mad Max. Una vegada revisada s’ha descobert que no 
era apta per a menors de 18 anys. Per sort, teníem l’alternativa de la pel·lícula Mad Max 2 que 
ja fou apta per tots els públics.   
 
Aproximar-nos a la Tecnologia mitjançant la ciència-ficció pot ser encoratjador pel docent i 
l’alumnat. Tanmateix s’haurà de combinar amb d’altres recursos i aconseguir una barreja 
atractiva als ulls adolescents. Menjar cada dia llagosta ha de saturar, el millor seria combinar-la 
amb una mica de verdura. S’ha d’intentar trobar l’equilibri. Equilibri que no és objecte d’aquest 
treball ja que s’intenta allunyar el màxim possible del que seria una Unitat didàctica. 
 
Hem pogut comprovar que la utilització de la ciència-ficció dins de l’àmbit docent és altament 
positiu. És divertit i per què no, diferent. L’alumnat ho veu com quelcom més proper a les seves 
inquietuds i anhels. 
 
La ciència-ficció pot ser la substància educativa que els enganxi en una formació docent, no 
exempta de dificultats, que els formi com a persones. Creant un clima agradable de classe que 
afavoreixi l’aprenentatge autònom i aprendre a aprendre, en definitiva algunes de les 
competències bàsiques que tot alumnat hauria d’assolir al finalitzar l’ESO. 
 
La ciència-ficció pot ser un medicament més pel nostre sistema educatiu.  
Atenció, crea addicció! 
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