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La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  

Resum: L'objectiu d'aquest treball es realitzar un estudi entre docents, 
alumnes i demés professionals, i descobrir el nivell d' interès en la Ciència 
Ficció, el format preferent i si es valora positivament o no, el possible ús 
de la Ciència Ficció en l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències. 
Entenent que el seu ús pot aportat aspectes positius com l'augment de 
la motivació i/o de l'aprenentatge d'un ampli ventall de matèries.  

Paraules clau: ensenyament de la ciència; ciència i ciència ficció; cinema de ciència ficció, recurs didàctic; 
motivació de l’aprenentatge de la ciència. 

 

La ciencia ficción como recurso didáctico para la enseñanza de 
ciencias 

Resumen: El objetivo de este trabajo es realizar un estudio entre 
docentes, alumnos y demás profesionales, y averiguar el nivel de interés 
en la Ciencia Ficción, el formato preferente y si se valora positivamente 
o no, el posible uso de la Ciencia Ficción en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias. Entendiendo que su utilización pueda 
aportar aspectos positivos como el aumento de la motivación y/o del 
aprendizaje de una amplia gama materias. 

Palabras clave: enseñanza de la ciencia; ciencia y ciencia ficción; cine de ciencia ficción, recurso 
didáctico; ciencias; motivación del aprendizaje de la ciencia. 

 

Science fiction as a teaching resource for science education  

Abstract: The objective of this work is to conduct a study among 
teachers, students and other professionals, and find out the level of 
interest in Science Fiction, the preferred format and if the possibility of 
using it in science teaching and learning is positively valued or not. 
Understanding that its use, can provide positive aspects such as 
increased motivation and / or learning of some subjects. 

Keywords: teaching science; science and science fiction; science fiction cinema; didactic resource; 
sciences; motivation for teaching science. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

En l'entorn educatiu és de sobres comentat i tractat la importància 
d'aconseguir un alumnat motivat de manera que es millori l'aprenentatge, un 
millor clima de l’aula, reduir l’abandonament, etc. 

És una realitat que l’interès per les ciències està patint una disminució general, i 
especialment entre les noies (Petit i Solbes, 2015). Es constata la necessitat 
d'esbrinar l'origen d'aquest creixent desinterès, encara que no és l'objecte 
d'aquest treball. 

Aquesta mancança generalitzada d'interès en l'aprenentatge de les ciències, 
és una preocupació per a molts membres de l'entorn educatiu, ja que és 
imprescindible l'adquisició del pensament científic i tecnològic dels nostres 
infants i joves.  Aquests aspectes tenen, i especialment tindran, un pes 
fonamental en el futur en el què hauran de desenvolupar la seva vida 
professional, i també s'hauran d'obrir camí com a ciutadans en un món cada 
vegada més globalitzat, on la capacitat d'adaptació a les circumstàncies 
representarà un valor afegit fonamental en les capacitats i aptituds dels 
ciutadans. 

La motivació principal per a aquest treball és contribuir a esbrinar, ni que sigui 
parcialment, i dins de les meves possibilitats, si una de les causes d'aquest 
creixent desinterès per les ciències està en la visió negativa o desvirtuada que 
tenen els i les nostres joves de la ciència i dels i de les científiques. I si es pot 
incrementar aquest interès apropant els continguts de les assignatures a través 
de la ciència ficció.  

 

2. OBJECTIU DEL TREBALL 

 

Com s'ha anticipat anteriorment, aquest treball pretén presentar la imatge que 
tenen de les ciències els i les alumnes i presentar algunes idees de com es pot 
millorar a través de la ciència ficció. L'objectiu és analitzar si l'ús de la ciència 
ficció per a l'ensenyament i aprenentatge de certs continguts de ciències pot 
ser ben rebut entre els i les estudiants. Avaluar si han de tenir certa afició per la 
ciència ficció o, de totes formes es valora positivament el seu possible ús com 
a recurs didàctic.  

Ja s'han realitzat amb anterioritat estudis amb intencions similars a les del 
present cas, com per exemple, l'esmenat treball de Mª Francisca Petit  i Jordi 
Solbes el 2012. En aquest cas es pretén obtenir informació actualitzada i 
centrada en conèixer els antecedents tant de docents i estudiants com d'altres 
dedicacions en relació al tipus d'ensenyament en matèria de ciència que han 
rebut, i si consideren positiu el possible ús de la ciència ficció en l’educació. 
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En relació a l’ús de la ciència ficció com eines d’ensenyament-aprenentatge, 
s’han realitzat diversos Treballs Finals del Màster de Formació de Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes amb anterioritat i, sota la direcció de Manuel Moreno 
Lupiáñez, qui és el Director del present treball. 

 

Els primers treballs, defensats al juny del 2015, són: 

 

 “Tecnociència i Ciència-ficció: La fi del món, d’Armageddon a La 
guerra dels mons”. Realitzat per Thais Soler de Manuel. 

 

 “La ciència i la tecnologia a través dels superherois” Realitzat per Raquel 
Cosano Puerta. 

 

En el primer d’ells es planteja un MOOC per complementar l’ensenyament i 
aprenentatge de certes matèries científiques, relacionades amb els fenòmens 
naturals i esdeveniments provocats per l’home que poden causar l’extinció de 
la raça humana, a través e llibres, còmics i films. 

 

En el cas del segon treball esmenat, es planteja un MOOC utilitzant els 
superpoders dels  superherois de pel·lícules, llibres i còmics per complementar 
l’ensenyament i aprenentatge per les assignatures de Tecnologia i Ciències. 
L’anàlisi dels superherois d’aquest TFM, pot perfectament utilitzar-se a les 
classes d’ESO i Batxillerat per reforçar certs conceptes. Es poden utilitzar per 
exemple, alguns d’ells amb la visualització d’una del es pel·lícules proposades 
en aquest treball, com és el cas d’Avengers. De manera que en funció del 
contingut que es vulgui tractar, relacionada amb la matèria i nivell educatiu 
dels i de les nostres estudiats, es seleccionin els fragments més adients i es faci 
alguna de les activitats proposades en el TFM de “La ciència i la tecnologia a 
través dels superherois” de la Raquel Cosano Puerta. 

 

Al juny del 2018, l’Alfons Mallol García presenta e TFM “La ciència-ficció com a 
eina motivadora per a l’aprenentatge de la tecnologia”. En aquest treball 
presenta la ciència ficció com a eina per millorar l’atenció de l’alumnat així 
com, despertat a seva curiositat per aprendre. En definitiva com eina 
motivadora per l’aprenentatge. En aquest treball s’incorpora una enquesta 
per tal de conèixer fins a quin punt la ciència-ficció ha pogut influir en el nivell 
de coneixements dels enquestats, la seva relació a l’elecció de la professió,  
així com què consideren que és la ciència-ficció i la seva opinió de la seva 
aplicació en la docència. 

 

En el present treball també s’ha realitzat una enquesta, però, aquest cop, tot i 
tenir possiblement alguna pregunta que es pot relacionar, s’ha plantejat de 
manera diferent. Aquest és el cas de, la consideració del què és la ciència-
ficció pels enquestats. En el TFM del 2018, es llistaven una sèrie de títols per a 
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que els enquestats indiquessin en quina mesura trobaven que es tracten de 
ciència-ficció. En el present TFM, es considera que aquesta qüestió és 
important i, és per això, que s’ha incorporat a l’enquesta, però, amb  
preguntes de resposta oberta, en les que els enquestats havien d’assenyalar 
una pel·lícula, una sèrie i un llibre de ciència-ficció. Per una banda, es pretenia 
saber fins a quin punt es confon la ciència ficció amb altres gèneres com la 
màgia, el terror o les aventures. Per altra banda, els resultats d’aquestes 
preguntes han servit per escollir els títols de ciència ficció que sembla poden 
tenir major acceptació i interès entre els i les estudiants enquestats/es. 

 

Es poden agafar els resultats de les enquestes d’ambdós treballs de manera 
complementària. El que si es pot concloure de les dues enquestes és que la 
ciència ficció a la docència presenta una predisposició molt positiva entre els 
enquestats pel seu ús a classe. 

 

Tot i tenir, un TFM anterior amb una enquesta tan complerta, en el present 
treball s’ha realitzat una nova que pretén reforçar certs punts de l’anterior i a 
més, ampliar d’altres,  com per exemple la consideració de la ciència i dels 
científics pels enquestats, així com, saber l’ús actual de la ciència ficció a les 
aules i els motius de no fer-la servir, etc. 

 

A més, s’ha completat el present treball, amb la proposta de la visualització de 
fragments de certs títols concrets. Aquests fragments són a escollir en funció de 
la matèria i el nivell educatiu dels i les estudiants i, del criteri dels i les docents. 
Es proposen els títols en base als resultats de les enquestes i s’han incorporat 
d’altres, que es troben imprescindibles per diversos motius. 

  

Finalment, i relacionat amb aquesta temàtica,  el juny d’aquest mateix any un 
company, en Mauricio Victory Molné, ha presentat el TFM “Ensenyament-
aprenentatge de continguts específics de tecnologia de 2n d’ESO a través de 
la ciència ficció mitjançant la metodologia de l’aprenentatge vivencial” en el 
que es fa una proposta didàctica amb metodologies diverses utilitzant la 
ciència ficció per tal de millorar la motivació de l’alumnat- Aquesta proposta 
es centra en l’especialitat de tecnologia de 2n d’ESO. Aquests procediments 
plantejats són perfectament complementaris amb les propostes incorporades 
en el present treball, que tinguin a veure amb continguts corresponents a 2n 
d’ESO de tecnologia. Val a dir, que la pel·lícula Matrix, està present en ambdós 
treballs, per tant, es poden relacionar. 
 

També mencionar un altre TFM relacionat amb la ciència ficció en l’àmbit 
educatiu, aquest realitzat al 2013 per en Sergio Sánchez Azor a l’Universidad de 
Granada: “TFM Otro mundo para las ciencias. Ciencia ficción y literatura 
fantàstica para fomentar la lectura y mejorar la enseñanza y el aprendizaje en 
las materias científicas”. Aquest treball remarca la importància de la lectura en 
l’entorn educatiu. Utilitza els gèneres de  ciència ficció i  fantasia per fomentar 
la lectura entre l’alumnat i millorar l’ensenyament-aprenentatge en les 
matèries científiques.  Aquest treball es troba interessant per tal d’orientar als 
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docents en el disseny d’activitats, per tant, es faran referències al mateix en les 
fitxes didàctiques, és complementari al present treball per a qui l’interessi.   

 

Centrant-nos ja en el present treball, mitjançant un formulari podrem establir si 
es diferencien clarament la ciència ficció d'altres gèneres, com per exemple, 
la fantasia o el terror. Així com la visió que es té de la ciència i dels i les 
científics / ques. I si aquesta visió que es té de la ciència i de qui la 
desenvolupa, podria ser en part, un dels motius per a la disminució de l'interès 
en aquesta branca del coneixement. 

 

Utilitzant les pel·lícules, sèries, còmics i llibres de ciència ficció es poden introduir 
conceptes científics, relacionat amb diverses matèries, (física, química, 
ciències naturals, tecnologia), de manera que  l'aprenentatge sigui més amè i 
motivador pels alumnes, i per tant és millori aquest procés tant a l'Educació 
Secundària Obligatòria com al Batxillerat.  

Per tant, es pretén contribuir presentant una sèrie de pel·lícules o sèries com 
eines didàctiques de diverses matèries de ciències que s'han d'impartir a l'ESO i 
Batxillerat, a partir de la ciència ficció.  

S'ha escollit aquests nivells educatius ja que els alumnes que arriben als cicles 
formatius haurien d'arribar amb un nivell de coneixement assolit en referència 
a les ciències. Aproximadament un 60% dels alumnes de cicles superiors per 
exemple, provenen de Batxillerat. Per tant, es considera fonamental incidir en 
aquest nivells, per aquest motiu, i perquè, amb aquestes eines es pretén 
augmentar la motivació dels alumnes per completar l'Educació Secundària 
Obligatòria, reduint l'abandonament en la mesura del possible. 

 

3. CIÈNCIA FICCIÓ 

 

3.1. Definició de la ciència ficció 

 

Sembla que no és fàcil trobar una definició del què es la ciència ficció, ja que 
hi ha un extens debat entre els especialistes, com es pot comprovar amb 
l'àmplia col·lecció d'articles de la mà de mestres com Isaac Asimov, Orson 
Scott Card, Phillip K. Dick, etc. 

És un dels gèneres derivats de la literatura de ficció: literatura de terror, fantasia 
i ciència ficció. El terme es va encunyar en el 1926. Es tracta d'un gènere 
especulatiu que relata esdeveniments possibles en un marc imaginari la 
versemblança del qual es fonamenta narrativament en els camps de les 
ciències físiques, naturals i socials. L'acció pot girar entorn a un ventall gran de 
possibilitats com per exemple, viatges interestel·lars, conquesta del espai, 
conseqüències d'una hecatombe terrestre còsmica, evolució humana  a 
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causa de mutacions, alienígenes, ets. Aquesta acció pot tenir lloc en un temps 
passat, present o futur o fins i tot en temps alternatius aliens a la realitat 
coneguda i tenir per escenari espai físics reals o imaginaris (altres planetes). 

A continuació s'inclouen algunes de les diverses definicions: 

Viquipèdia: "La ciència-ficció o anticipació és un gènere literari de ficció on els 
relats sovint ens presenten els efectes o les repercussions dels avenços científics 
i tecnològics, presents o futurs, en la societat o en els individus, i tot això 
acompanyat d'aventures i de situacions commovedores i sorprenents." 

Wikipedia “És un gènere especulatiu que relata esdeveniments possibles 
desenvolupats en un marc imaginari, la versemblança es fonamenta 
narrativament en els camps de les ciències, físiques, naturals i socials. " 

definicion.de: "La ciència ficció és un gènere els continguts del qual es basen 
en suposats assoliments científics o tècnics que podrien aconseguir-se en el 
futur. Aquest suport científic fa que la ciència ficció es diferenciï del gènere 
fantàstic, on les situacions o els personatges són fruit de la imaginació. Aquest 
també ha estat conegut com literatura d'anticipació donades les 
característiques esmenades . De fet, molts autors de ciència ficció han 
aconseguit anticipar el sorgiment de diferents invents, com Julio Verne amb els 
submarins o les naus espacials." 

Hugo Gernsback, (1926) (el que dona nom als premis de ciència ficció) ho 
defineix com "un romanç encantador entrelligat amb fets científics i visió 
profètica."  
Robert Heinlein, (1960), autor de Starship Troopers, ho entén com "una 
especulació realista sobre possibles successos futurs, basats sòlidament en el 
coneixement adequat del món real, passat i present, i un coneixement de la 
natura i el significat del mètode científic”.  

Rod Serling, (1959), l'escriptor de La Dimensió Desconeguda, utilitza una 
comparació entre ciència ficció i fantasia: "La fantasia és allò impossible fet 
probable. La ciència ficció és allò improbable fet possible”. 
 

Per últim, s'inclou la definició breu però molt entenedora que va fer un gran 
mestre del gènere, en Issac Asimov: "Branca de la literatura que tracta de las 
resposta humana als canvis en el nivell de la ciència i la tecnologia." 

Com es pot comprovar, existeixen certs punts que es repeteixen en la major 
part de les definicions que s'han anat fent, que són l'aparició de futur, 
descobriments i/o invents amb una certa base científica i tecnològica. 

Afegir que ciència ficció és una traducció errònia de Science fiction. Entre els 
estudiosos del tema hi ha acord en que seria més convenient anomenar-lo 
ficció científica. Aquest gènere es desenvolupa durant el segle XX, 
especialment la segona meitat del mateix, del qual hi ha una extensa 
producció tant en el gènere literari, com el cinematogràfic i televisiu entre 
d'altres.  
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3.2. Alguns apunts sobre ciència ficció 

 

S'atribueix l'aparició del gènere de ciència ficció, al moment en que es va 
presentar la primera obra moderna (1818):  "Frankenstein o el modern 
Prometeo de Mary Shelley".  Aquesta obra va suposar un abans i un desprès, 
tot i que, pot dir-se que existeix al menys una obra literària de ciència ficció 
anterior al naixement del terme. És el cas, per exemple, d' Utopia de Tomás 
Moro, publicat el 1516 o les novel·les de Joules Verne, al voltant del 1850. 

Dins dels gènere a més, es distingeix entre els subgèneres de ciència ficció 
dura i especulativa, en funció del rigor científic, detall i realisme amb que es 
tracten les dades, invents tecnològics i les teories científiques que es presenten 
a les històries.  

Per tant, aquelles obres incloses en el subgènere de ciència ficció dura, tot i 
tractar esdeveniments que encara no són viables, donen un valor afegit al  
dotar d'una base científica versemblant i el més creïble possible als arguments. 

Com veurem més endavant, una de les qüestions plantejades als enquestats és 
la de quines són les temàtiques que consideren que es tracten a la ciència 
ficció. S'introdueix a continuació una comparativa entre el llistat dels elements 
més rellevants del gènere elaborat per Benedicto González Bargas (2006) (a 
partir de l’anàlisi dels llistats d'altres investigadors), i les categories considerades 
per Francisca Petit i Jordi Solbes (2012): 

   Benedicto González (2006) 
Francisca Petit y Jordi 

Solbes (2012) 
Pel·lícules relacionades 

1 Ubicació temporal en un futur allunyat: 
Els fets succeeixen en el futur llunyà, 
molts cops remot, on la societat humana 
es desenvolupa entre importants 
avenços científics i tecnològics. 

Futur  
1984, Fahrenheit, Món feliç, Planeta dels 
simis, Blade Runner, Minority Report, 
L'arribada, Black Mirror 

2 Viatges en el temps  
El temps en les seves mans, Retorn al 
futur, Déjà vú, Predestination, La Jetée, 
Looper, Dark 

3 
Xarxes informàtiques i tecnològiques que 
ho dirigeixen tot: Molts automatitzats; les 
computadores, els cervells controles en 
món i les activitats dels ciutadans. Alguns 
pocs humans privilegiats (pertanyen a 
grups de poder), tenen accés a tota la 
informació. 

Computadores Colossus, Tron, Jocs de Guerra, Matrix 

4 Robots i androides  
Metrópolis, Planeta prohibit, Blade 
Runner, L'home Bicentenari, I robot, IA, 
Terminator, Ghost in the Shell, WALL-E 

5 

Presència d'entitats multinacionals que 
controlen a la humanitat: Són els 
dipositaris del poder (polític, econòmic, 
cultural, informatiu, social, ets.) Del seu 
èxit depèn la pau mundial. 

  
Soylent Green, Blade Runner, Matrix, 
Moon 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  10 

 

6 

Implants electrònics o biònics de tot tipus 
en éssers humans :La manipulació 
genètica, les operacions per instal·lar 
sistemes computeritzats en el cos, molts 
cops amb finalitat militar, plantegen 
seriosos problemes morals. 

Enginyeria genètica, 
clons  

Món feliç, Gattaca, Jurasic Park, L'illa,  
Island of Lost Souls 

7 
Viatges a l'interior del 
cos humà 

Viatge al·lucinant 

8 
 Experimentació amb 
humans  

Frankenstein, Dr. Jeckyll, L'illa del Dr. 
Moreau, Món feliç; La mosca, i també 
cinema de terror.  

9 

Estats totalitaris mundials: Correspon a la 
crítica social i política respecte d'on pot 
arriba la humanitat si segueix aquell 
camí on és troba, és un motiu recurrent 
de la ciència ficció. 

  
Soylent Green, Farenheit 451, Children of 
Men, 1984, Snowpiercer, Brazil, Els 100 

10 

Ecologia: Els equilibris ecològics es 
veuen seriosament deteriorats davant 
les difícils circumstàncies per les que 
travessen les societats del futur. 

 
Catàstrofes, desastres 
ecològics i geològics 

El dia després, Armaggedon; Volcano, 
Terratrèmol, Tornado; La Jetée, Children 
of Men, Mad Max, Snowpiercer, Avatar, 
Interstellar, WALL-E, Els 100 

11 

Explosió demogràfica: Un important 
augment, alarmant en realitat, dels 
éssers humans, produeix problemes 
importants per l'alimentació mundial. 

12 

Explosió-Guerra Nuclear: L’holocaust 
nuclear que destrueix la civilització es 
producte del fracàs de tots els dispositius 
tecnològics, polítics i econòmics dels 
que disposava la utopia futura pel 
desenvolupament de les societats. 

13 
Plagues: De tot tipus, amb tot un seguit 
de malalties, fam i mort 

14 

Extraterrestres: De tot tipus i naturalesa, 
bons i dolents, que envaeixen o són 
envaïts i que es troben en contacte amb 
els éssers humans per a complir una 
determinada missió. 

 Extraterrestres. 

Ultimàtum a la Terra, Trobades a la 3.ª 
fase, ET, Contact, Alien; invasions: Mars 
attack, Independence day, La guerra 
dels mons, The Day the Earth Stood Still, 
L'arribada 

15 

Clima de violència generalitzat: les 
ciutats de tot el globus viuen un clima 
de violència deslligada, producte i 
conseqüència de l'actuació d'una o 
més de les característiques abans 
esmenades. 

  Soylent Green, Children of Men  

16 

Elements de parapsicologia: El 
psiquisme, la telepatia, la hipnosi, els 
somnis premonitoris, encara les 
preocupacions metafísiques, són part 
important de l'existència diària de molts 
personatges de la ficció. 

  Ghostbusters, Senyals 
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17   
Viatges ( o conquesta) 
espacials 

2001, Missió a Mart, Planeta Vermell, Star 
Trek, Star Gate, Babylon 5, Interstellar, 
Moon, Serenity 

18    Superherois La massa, X-men, Els 4 fantàstics 

Taula 1: Categories i temàtiques del gènere de ciència ficció. 

 Font: Pròpia a partir dels treballs referenciats 

Aquesta comparativa ens fa veure l'ampli ventall de categories del gènere de 
ciència ficció, i de la diversitat de temàtiques que poden tractar-se en les 
obres d'aquest gènere. Aquesta característica, entre d'altres, ofereixen grans 
oportunitats per fer-lo servir amb objectius educatius com ja es desenvoluparà 
més endavant. 

 

3.3. Ciència ficció en l'educació. Antecedents. 

 

Són nombroses les referències a la ciència ficció per a l'ús en l'educació, 
especialment en el món anglosaxó, on es va fundar al 1970 la Science Fiction 
Research Association (SFRA, Associació d'Estudis sobre la Ciència Ficció). 
Aquesta organització professional es dedica a l’estudi de les obres literàries i 
cinematogràfiques de fantasia i Ciència Ficció, amb l'objectiu de millorar 
l'ensenyament en els entorns educatius, així com per avaluar i publicar llibres, 
materials i recursos per a l'ensenyament basats en ambdós gèneres. 

Altres professionals internacionals col·laboren en ampliar aquesta faceta 
educativa relacionada amb la ciència ficció, com per exemple, la biòloga i 
escriptora canadenca, Julie Czerneda, que gràcies a la seva passió per la 
ciència, la literatura i la ciència ficció s'aprofita d'aquesta última com a eina 
per motivar els seus alumnes. 

També tenim exemples més propers, com Manuel Moreno i Sergio Palacios, 
que fa anys que fan servir la ciència ficció en les seves classes de física a nivell 
universitari, per exemple, amb cursos sobre Física i ciència-ficció a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) el primer, i la Universidad de Oviedo, el segon. 

Altres exemples són, la proposta d'Antonio Ara González (González, 1993) per 
l'ensenyament de física per l'educació secundària, mitjançant contes de 
ciència ficció com a recurs pedagògic, i la proposta de Pilar Porredón 
(Porredón, 1995) d'utilitzar la ciència ficció per l'ensenyament de certs temes 
de ciències naturals.  

Com nombrosos estudiosos del tema ja vénen advertint des de fa anys (García 
Borrás, FJ., 2018; Pérez, H. I Solbes, J., 2006), tot i tenir en compte la importància 
fonamental de la ciència, i la necessitat de que els ciutadans adquireixin 
coneixements en tecnologia i ciència, l'interès en la matèria està patint un 
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descens i es pot constatar, amb la disminució d'interès dels / les estudiants per 
l'aprenentatge d'especialitats científiques. 

Aquesta situació fa plantejar-se quines poden ser les causes d'aquest 
desinterès generalitzat per els i les nostres joves. Molts han estat els debats i les 
reflexions en base a aquesta qüestió, i tot seguit s'assenyalen les possibles 
causes: 

 Divulgació de la ciència poc motivadora (Ceballos, G, 2007; Palacios, S, 
2006), ja que podria ser que els científics/ques i docents no hagin donat 
amb la fórmula per la transmissió adequada de la ciència. 

 Ensenyament de la ciència descontextualitzada de la societat i de 
l'entorn, sense temes d'actualitat. (Pérez, H. i Solbes, J., 2006) 

 Mètodes d'ensenyament avorrits segons els i les alumnes. (Pérez, H. i 
Solbes, J., 2006) 

 Visió negativa de les aplicacions i influència de la ciència per la societat  
(Holton, 1996; Dunbar, 1999) 

 Imatge distorsionada de la ciència i dels científics (Gallego, A, 2007) Així 
com, visió elitista i masclista de la ciència i dels científics. 

 

3.4. Ciència ficció en l'educació. Bondats. 

 

Tal i com ens introdueix Miquel Barceló (2005), la ciència ficció és un gènere 
popular des dels anys quaranta i cinquanta de segle XX, i els autors de llavors, 
que avui ja són clàssics, disposaven de coneixements científics en major o 
menor mesura fonamentats i consistents. En les seves obres de ciència ficció, a 
més de conrear l'aspecte literari, feien d'aparador per als i les lectors / es, 
obrint un camí a la imaginació de possibles solucions de situacions del moment 
o futures, reflexió, crítica, i unes quantes bondats més. 

El mateix autor, (Barceló, 2005) ja apunta les bondats de la ciència ficció "[...] 
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.”   

Es tracta d'un gènere popular entre els i les joves, amb un enorme potencial 
d'atracció (com els efectes especials en el cinema per exemple, etc), de 
manera que els i les docents podem aprofitar-nos de les seves possibilitats per 
mostrar certs coneixements a les aules que d'altres formes no s'aconsegueixen 
digerir amb la mateixa eficàcia. Pep Aparicio (Aparicio, 2007) ja assenyala que 
al tractar-se d'un vehicle lúdic, el cinema i la literatura de ciència ficció són 
una eina realment útil per veure i reflexionar en el món, societat i innombrables 
qüestions universals. 

S'ha d’apuntar també que la imatge que es projecta en aquest gènere, 
especialment en televisió i cinema, de la ciència, del seu entorn, dels científics i 
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del funcionament de la ciència, no és realista respecte la veritable forma de 
treball en multitud de casos, per no dir la majoria. 

En multitud d'obres, els científics eren homes blancs, d'edat avançada, que 
tenen algun tipus de trastorn mental i/o maliciosos, que treballen en solitari, 
etc. Sembla, que en part ha anat evolucionant, i en alguns casos ja apareix un 
grup d'homes i dones (en menor proporció), però, principalment blancs/ques, 
d’elit, obsessius/ves amb el treball, de certa edat, i segueixen amb l'idea de la 
motivació per l'obtenció de poder i/o reconeixement, i fins i tot en molts casos, 
es tracta de personatges perillosos o turmentats. 

Per altra banda, i sense cap mena de dubte, aquestes obres tenen un cert 
caire fascinant ja que, s'han plantejat històries o desenllaços que semblaven 
en el seu moment impossibles o irreals i, passat el temps s'han complert. Hi han 
nombrosos exemples d'invents o descobriments predits per autors (escriptors i/o 
científics) que en el moment de la seva existència eren considerats com 
visionaris o fins i tot bojos, i que ara podem constatar que s'han fet realitat. 

Casos com Jules Verne o H.G, Wells que van predir entre altres, l'arribada de la 
humanitat a la Lluna o la bomba atòmica respectivament. 

A mode de resum, s'inclou una taula on es fa referència d'alguns exemples 
d'invents o descobriments que es van predir en la ciència ficció, així com, quan 
es van fer realitat i en quina data: 

Any Invent predit Autor Obra 
Inventor / Pioner  / Fet 

realitat 
Any 

1863/ 
1898 

Internet 
Jules Verne /                  
Mark Twain 

Novel·la "París en el segle 
XX"  (quelcom semblant a 
un telègraf mundial) /                                                       
From the ‘London Times’ of 
1904 

DARPA, Departament de 
defensa dels EEUU  

1982 

1863 Volar en lloc de surar  Jules Verne 
Cinc setmanes en globus Santos Dumont - primer 

home en volar 1906 

1865 Energia solar Jules Verne 

De la terra a la Lluna Naus impulsades per la llum 
a través de veles solars - 
Missió japonesa IKAROS  2010 

1865 Viatges a la Lluna Jules Verne 
De la terra a la Lluna L'home arriba a la Lluna 

(Armstrong) 1969 

1866 La conquesta dels pols Jules Verne 
Les aventures del capità 
Hatteras  

Robert Peary - Pol nord 
1909 

1869 Fotografiar el fons del mar Jules Verne 
20.000 llegües de viatge 
submarí  

 Louis Boutan fotografia 
subaquàtica 1899 

1869 Submarí Jules Verne 
20.000 llegües de viatge 
submarí (Nautilus) 

Isaac Peral / Simon Lake 1888/ 
1898 

1886 Helicòpter Jules Verne Robur, El Conqueridor Igor Sikorsky  1939 

1888 Targetes de crèdit 
Edward 
Bellamy 

Looking Backward:2000-
1887 

BankAmericard 
1958 

1889 Videoconferència Jules Verne 
Article de diari 
(fonotelefoto.) 

PictureTel Corp. 
1984 
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1896 Enginyeria genètica H.G. Wells  
La illa del Dr. Moreau Stanley Cohen i Herbert 

Boyer 1973 

1897 La conquesta dels pols Jules Verne 

L'esfinx dels gels  Ernest Shackleton - Pol sud 
(Antàrtida) 

1909 

1898 Làser H.G. Wells  La guerra dels mons Theodore H. Maiman 1960 

1911 Radar 
Hugo 
Gernsback  

Ralph 124C 41+  Robert M. Page  
1934 

1914 La bomba atòmica H.G. Wells  The Woel Set Free Leo Szilard 1932 

1927 Robot intel·ligent Fritz Lang 
Metròpolis Nils J. Nilsson 1966-

1972 

1941 Pistola Tasser 
Victor 
Appleton 

Tom Swift Jack Cover 
1974 

1942 Braç mecànic Robert Heinlein  
Waldo (manipular 
substàncies perilloses) 

Central Research 
Laboratories 1945 

1923/ 
1966 

Telèfon mòbil 
H.G.Wells/                         
Gene 
Roddenberry 

Mes like Gods /  Star Trek  Martin Cooper y Motorola  

1973 

1968 Skype Arthur C.Clarke 
2001: Una odissea en el 
espai  

Janus Friis i Niklas Zennström 
2003 

1979 e-book 
Douglas 
Adams 

La guia de l'autoestopista 
galàctic 

Sony  
1992 

1982 Tanques digitals publicitat Ridley Scott 
Blade Runner JCDecaux 

2005 

1984 Llar automatitzada Steve Barron Electric Dreams Kevin Ashton  1999 

1989 
Ulleres interactives, drons i 
comunicació amb 
electrodomèstics 

Robert 
Zemeckis 

Back to the Future Part II   Google Glass, o les Oculus 
Rift 

2016 

1989 
Comunicació amb 
electrodomèstics 

Robert 
Zemeckis 

Back to the Future Part II  LG 
2014 

1992 Second life 
Neal 
Stephenson 

Snowcrash Philip Rosedal 
2003 

1966 Ordinador personal 
Gene 
Roddenberry 

Star Trek  Ed Roberts 
1975 

1991-2 Traductor de plor de bebè Simpsons 

Els Simpsons-Brother, Can 
you spare two times? 

Biloop- aplicació iOS que 
interpretava el plor del 
bebè  2009 

1966 Les tabletes 
Gene 
Roddenberry 

Star Trek  Nokia 
2001 

1966 Escàner mèdic  
Gene 
Roddenberry 

Star Trek  Allan McLeod Cormack 
(TAC) 1971 

1966 GPS 
Gene 
Roddenberry 

Star Trek  EEUU 
1883 

1966 Memòries USB 
Gene 
Roddenberry 

Star Trek  Dov Moran 
1996 

1977 Hologrames amb volum George Lucas 

Star Wars Episode IV: A 
New Hope 

"Project Leia" de la 
Universitat Brigham Young 
(Utah) 2018 
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2002 Interface tàctil 
Steven 
Spielberg 

Minority Report  Encara no són una realitat 
però, és molt factible. 

- 

2004 
Esborrar selectivament els 
records  

Michel Gondry 

Oblida't de mi No existeix, però si s'ha 
descobert el gen que 
esborra la memòria en 
ratolins. En proves un 
medicament "inhibidor 
HDAC2" per manipular el 
cervell d'un ratolí 
“esborrant” records 
traumàtics. 

- 

Taula 2: Invents o descobriments predits en ciència ficció i fets realitat posteriorment. 

Font:  Pròpia 

 

Com un autor únic, Jules Verne afirmava "Tot el que un homes es capaç 
d'imaginar, altres homes seran capaços de realitzar-lo" ( Wikiquote).   

A més de totes les bondats exposades anteriorment, i sense ànims catastròfics, 
es pot afegir que les obres d’aquest gènere, poden servir amb altres objectius, 
com per fer-nos parar atenció dels riscos i les possibles conseqüències de les 
nostres accions per la nostra societat.  Com per exemple els perills del mal ús 
de la tecnologia, els efectes de l'escalfament global, l’esgotament dels 
recursos naturals, ignorar la bioètica, i un llarg etcètera. 

 

Per tant, les obres de ciència ficció, també tracten aspectes no només de 
caire exclusivament científic, sinó transversals,  com les preocupacions, 
inquietuds i aspiracions humanes, les relaciones entre les persones, la conducta 
i el nostre comportament davant de situacions extraordinàries. Aquestes 
qüestions socials i ideològiques, ofereixen una oportunitat destacable per 
acompanyar als i les estudiants en el seu aprenentatge per adquirir les 
competències transversals que els ajudaran en el seu desenvolupament com 
ciutadans i ciutadanes en un món contínuament canviant.   

 

Sembla interessant enumerar els objectius més significatius d’introduir la ciència 
ficció per l’ensenyament-aprenentatge. Aquest s’han extret d’articles 
d’especialistes en la matèria, Manuel Moreno (2009);  Carles Furió i Jesús 
Carnicer (2002): 

 Compressió dels fenòmens que l’alumnat experimenta al seu voltant. 

 Interessar l’alumnat pel món que els envolta, i reflexionar sobre ell i el 
progrés tecnològic (a través d’altres mons imaginaris). 

 Potenciar l’esperit crític de l’alumnat, i aprendre a qüestionar el que 
passa al seu voltant. 

 Intentar explicar les causes o els perquès dels fenòmens de la naturalesa 
i de la ciència en general. 
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 Redescobrir les lleis que regeixen el funcionament del Univers. 

 Donar la possibilitat que l’alumne sigui capaç d’interpretar, comprendre 
i jutjar el que passa al seu voltant i aconseguir  

Aquests objectius, o bondats evidentment es poden traslladar a diversos 
models l’ensenyament-aprenentatge que introdueixin aquests aspectes bàsics 
d’apropaments a l’alumnat i de fomentar la reflexió, no només a través de la 
ciència-ficció, sinó amb altres modalitats. 

 

4. ENQUESTES 

 

En primer lloc, amb aquest treball, es tracta d'obtenir dades del nivell d'afició a 
la ciència ficció que tenen els enquestats, així, com si aquesta afició pot tenir  
alguna relació amb l'interès per les matèries de ciències o és independent. 
També, es vol analitzar el nivell de presència de la ciència ficció en els 
ensenyaments de ciències, i de si aquesta possibilitat, es ben rebuda, al menys 
com a proposta. 

Per tant, a continuació es descriu el procés portat a terme per realitzar aquesta 
obtenció de dades i d'anàlisi. 

 

4.1. Metodologia de treball  

 

S'han generat tres enquestes amb l'aplicació de Formularis de Google. Una 
d'elles adreçada a estudiants, l'altra a docents i, l'última a persones no incloses 
en aquests col·lectius.  

L’objectiu de realitzar tres formularis diferents, és no fer tan extensa l'enquesta, 
ja que, tot i que una part de la mateixa és comú en els tres formularis, hi ha una 
altra específica per a cada tipus de col·lectiu o grup d'estudi. Es pretén obtenir 
respostes més concretes i que ens puguin donar informació més específica 
sobre certs aspectes, relacionats, especialment amb l'ensenyament que estan 
rebent actualment els i les estudiants, contrastant les seves respostes, amb les 
obtingudes dels i les docents actuals. 

 

Es distribueix el formulari d’enquesta a tres instituts, perquè el responguin tant 
docents com alumnes. També es fa extensiva a estudiants del Màster de 
Professorat de Secundària i familiars i amics / es, confiant que es faci extensiva i 
poder disposar de la major quantitat de dades possible per al seu anàlisi 
posterior.  
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Respecte els i les enquestats / des que no són docents ni estudiants, es tracta 
d'obtenir dades i analitzar-les en relació a la seva afició i interès per la ciència 
ficció, i la seva opinió respecte a les possibles repercussions que hauria tingut el 
seu ús en la seva educació en ciències. 

 
Un cop tancades les enquestes, marcat pel temps disponible, es recopilen i 
analitzen les dades. 
 
 

4.2. Obtenció de les dades 

 
A través de la pròpia aplicació de formularis de Google, es registren les 
respostes als qüestionaris, i el descarreguen tant les respostes individuals com 
en conjunt. 
 
Com que l’ortografia de les respostes no és exactament la mateixa el 
programa les detecta com respostes diferents, per tant, cal tractar les dades 
per poder unificar totes aquelles que es refereixin al mateix però, amb diferent 
ortografia, de manera que es pugui obtenir els percentatges reals i no 
distorsionats. També es tradueixen les respostes al català, ja que es va realitzar 
en castellà, donat que es va distribuir fora de Catalunya.  
 
Mentre s'analitzen les dades a més, es decideix que en alguna de les 
preguntes obertes, les respostes són molt diverses i directament, no s’obté 
informació útil. Per tant, es decideix en un parell de casos, agrupar les respostes 
equivalents tot i que no s'hagin escrit de forma idèntica, però, el concepte 
s'interpreta és el mateix o molt similar. S'ha reduït aquest operació, als casos 
imprescindibles per tal de fer un anàlisi més acurat, ja que, no es pretén en cap 
cas córrer el risc de fer una manipulació involuntària dels resultats. 
 
 

4.3. Resultats obtinguts i Anàlisi de les dades 

 

Un cop tractades les dades, es procedeix a configurar els gràfics de certes de 
les qüestions per presentar els percentatges de les respostes de forma visual, 
molts cops més entenedora. 

En total s’han obtingut 167 respostes, de  les quals 33 són docents, 45 són 
estudiants i la resta 89.  

En primer lloc, com a dada inicial, s'indiquen les proporcions d'homes i dones 
que han participat en l'enquesta, considerant totes les respostes: 
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Figura 1: Home o Dona  

Per tant, hi ha lleugerament més dones, o personen que s'hi senten dona que 
homes. Això, ja és un reflex de les proporcions de les dades de Població 
resident a 1 de gener de 2019 (provisional) del “Instituto Nacional de 
Estadística” tot i que, amb un valor un pèl inferior (51%).  

Pel que fa a les edats de la totalitat dels i les enquestats/es: 

 

Figura 2: interval d'edats 
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Com es pot observar s'han obtingut més respostes del sector que es troba entre 
30 i 50 anys, amb un total en conjunt del 65% del total. La participació entre 
alumnes, ha estat inferior, tot i que s'ha repartit entre més joves que no pas 
adults, probablement com s'explicarà més endavant donada l'extensió de 
l'enquesta.  

 

Entrant més en matèria, a continuació es presenta el gràfic sobre el gust per la 
ciència ficció entre totes les respostes: 

 

Figura 3: T'agrada la ciència ficció? 

S’obté un 58% de persones a qui els hi agrada aquest gènere (un 50% si 
extrèiem els resultats d'estudiants) i un 27 % que li resulta indiferent (un 44% si 
segreguem les dades d'estudiants).  Per altra banda, un 13% dels enquestats no 
se senten atrets per la ciència ficció.  

Per tant, tot i que existeix un 13% que no els/les agrada (un 6% si es tracta 
d'estudiantes), el 85% dels enquestats podrien ser receptius a aquest gènere, 
en especial el 58% que explícitament indiquen que els hi agrada. 

 

Pel que fa a l'afició a la ciència ficció, es redueixen els percentatges, ja que, 
aficionar-se representa una elecció activa cap al gènere. Entre els i les actuals 
estudiants hi ha un 19% aproximat d'aficionats. No s'ha trobat una interrelació 
entre el gust i/o afició per les ciència ficció, i l’interès per les ciències. Per tan, a 
través de a ciència ficció seria possible arribar a despertar aquest interès per 
les ciències a estudiants que no en tenen actualment. 

No tots els que els hi agrada la ciència ficció es consideren aficionats. Tot i que, 
si estan d'acord en la seva majoria en el que entenen per ciència ficció, 
esmenant, que es tracta d'un "gènere literari i cinematogràfic", o "Progrés 
científic, futur, evolució societat" o "Irreal" o "futurible" o "efectes especials". 
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Respostes que tenint en compte el debat per definir la ciència ficció, semblen 
prou encertades.  

Entre els que no els hi agrada o no tenen afició, hi han a més altres respostes, 
com fantasia i/o terror. Aquests més els que no responen fan intuir que, no 
acaben de tenir clar el que és la ciència ficció, probablement i precisament 
perquè no els hi atrau.  

És possible, com es pot comprovar amb els resultats de les enquestes, que no 
tots els i les alumnes siguin aficionats/es a la ciència-ficció. Però, tot i que la 
totalitat de l'alumnat no estigui interessat en aquest gènere, incloure'l a les 
classes per tractar certs conceptes i aprenentatges d'una manera poc 
habitual i relacionada amb el cinema i la televisió, tractant-se aquesta de la 
segona activitat a la que els estudiats hi dediquen més temps en els països 
industrialitzats (Ferrés, 1994), de ben segur els hi farà predisposar-se 
positivament a l'activitat. 

 

S'han demanat diverses dades als enquestats, el lloc de naixement, si tenen fills 
i entre quines edats, els estudis realitzats i la seva ocupació, entre altres 
preguntes. Totes aquestes dades volien analitzar-se per poder esbrinar o trobar 
alguna relació entre elles. No es desenvolupen ja que, no s'ha trobat cap 
relació concloent per l'estudi.  

 

Pel que fa a la titularitat dels centre d'estudis, indicar que entre els estudiants el 
100% ho són de centres públic i això és directament producte que l'enquesta 
s'ha distribuït a tres instituts públics, per tant, no és cap sorpresa. Quelcom 
similar passa amb la titularitat dels centres on imparteixen classe els docents 
enquestats, entre els que només hi ha un parell que treballen en un centre 
concertat. 

La major part d'aquests estudiants indiquen que la metodologia 
d'ensenyament és bàsicament tradicional, mentre que un 16% considera altres 
metodologies com úniques o combinades amb la tradicional, en especial ABP 
(aprenentatge basat en projectes). Crida l'atenció que i les docents del mateix 
centre donin respostes diferents respecte a la o les metodologia/es 
predominants del seu centre d'estudis. Pot explicar-se amb que probablement, 
la metodologia global de centre és una, i alguns professors/es concrets o de 
forma puntual introdueixin d'altres o només se'n facin un en certes matèries o 
classes. 

En contraposició, les metodologies d'ensenyament predominants en els centres 
on imparteixen classes els/les docents enquestats, els que responen que es 
tracta de metodologia tradicional/clàssica/tradicional en exclusiva són al 
voltant d'un 17%. La resta indiquen que les metodologies són altres en exclusiva 
o combinades. Les més esmenades són aprenentatge basat en projectes i/o 
competències.  

És curiós el fet que tinguin respostes diferents entre alumnes i docents del 
mateix centre en referència a les metodologies d'ensenyament / 
aprenentatge del centre. Les dades són poques per determinar la causa, i 
probablement s'hauria d'ampliar el nombre d'enquestats a més d'incloure 
centres d'altres titularitats a part de la pública, però, potser la percepció dels 
docents de l'ensenyament impartit i la percepció per part dels estudiants de 
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l'aprenentatge rebut és diferent. Sense poder extreure cap conclusió, en la 
meva opinió és un punt prou interessant per aprofundir en altres estudis.  Em 
sembla preocupant que el gran esforç que realitzen els docents i centres 
educatius per ampliar les metodologies d'ensenyament en benefici dels i les 
estudiants, no sigui prou valorat i evident entre aquests/es a qui va dirigit. Potser  
es pot explicar fàcilment, que el motiu és que no tenen prou informació o no 
són conscients de l'existència d'altres metodologies d’aprenentatge, però, en 
qualsevol cas amb aquestes dades no ho podem determinar. 

 

Pel que fa als resultats obtinguts quan es demana que esmenin una pel·lícula, 
una sèrie i un llibre de ciència ficció s'obtenen aquests percentatges: 

 

Figura 4: Pel·lícules de ciència ficció citades per tots els enquestats. 

 

Figura 5: Pel·lícules de ciència ficció citades pels estudiants. 
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.  

Figura 6: Sèries de ciència ficció citades per tots els enquestats 

 

 

Figura 7: Sèrie de ciència ficció citades pels estudiants. 

Es produeix variació si es calculen el percentatges de tots els enquestats o 
només dels estudiants. Com que es pretenen recursos que arribin als estudiants 
ens basarem especialment en aquests percentatges. 

S'ha de fer algun apunt, ja que, hi han certs títols que han rebut moltes 
respostes, com és el cas de las sèrie Stranger Things, Walking Dead o Joc de 
Trons, que no podem catalogar-les de ciència ficció, tot i que puguin presentar 
petites referències científiques no semblen les més adequades per la proposta 
d’aquest treball proposta. Es denota una certa confusió amb els títols que 
realment pertanyen a aquest gènere. 
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Pel que fa als llibres: 

 

Figura 8: Llibres de ciència ficció citats per tots els enquestats 

 

Figura 9: Llibre de ciència ficció citats pels estudiants. 

Es pot comprovar que gairebé un 45% dels i les estudiants no donen resposta, 
probablement donat a que ha disminuït l'hàbit de la lectura. 

Aquest fet, i la disponibilitat de temps limitada, com ja s'ha esmenat, fan que 
es presenti la proposta als i les alumnes a través del cinema i la televisió, donat 
que el nostre objectiu particular, es recuperar l'interès per les ciències. No vol 
dir en cap cas, que no es doni importància a la lectura, al contrari, és 
fonamental aconseguir una bona comprensió lectora dels i les nostres 
estudiants general per tots els àmbits. 

Pel que fa a la creença de que la ciència ficció pot avançar invents o 
descobriments encara per fer, el 73% del total d'enquestats, i un 87% si 
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considerem només els que han respost, consideren, que efectivament en la 
ciència ficció apareixen elements que encara no existeixen o no han succeït 
però que són possibles en el futur. Fins i tot tenint en compte, que alguns 
engloben el gènere de fantasia o paranormal com a ciència ficció. Per tant 
una gran part, li confereixen certa característica "avantguardista" a aquest 
gènere. 

 

Figura 10: T'agradaven les ciències?  

 

Figura 11: Estudiants. T'agraden les ciències? 

Amb els gràfics del gust cap a les ciències es pot veure una clara diferència, 
entre els i les alumnes actuals enquestats/es i els que ho eren temps enrere (al 
menys per edat).  Es tracta d'una reducció significativa de la proporció 
d'aquells/es a qui agrada molt la ciència, ha augmentat la d'aquelles/es als 
que els hi agrada poc, i també s'ha incrementat el percentatge d'aquells/es a 
qui no els hi agraden les ciències.  
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Cal esmenar que, entre els enquestats es pot observar que una gran part dels 
enquestats adults han estudiat i treballen en temes relacionats amb una 
especialitat de caire científic, per tant, és d'esperar que el precedent fos 
d’interès per les ciències quan eren estudiants. Per l'altra banda, els estudiants 
són de l'ESO i molts encara no han escollit l'especialitat.  

S'han analitzat les dades per tal de revisar si hi ha major o menor interès per les 
ciències entres els homes o nois i les dones o noies, com afirmen certs estudis 
precedents de Sergio L. Palacios (2007) i de MF. Petit i Jordi Solbes (2012 i 2015). 
Però, en aquest cas, les diferències no són significatives, com es pot comprovar 
a continuació: 

 

Figura 12:  Comparativa entre estudiants home/dona. T'agraden les ciències? 

 

 

Figura 13: Comparativa entre home/dona. T'agradaven les ciències? 

De manera global podem comprovar un menor interès cap a les ciències, com 
ja apunten estudiosos (Palacios, 2007; Petit i Solbes, 2012 i 2015). 
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Figura 14: Quina matèria de ciències especialment? 

 

 

Figura 15: Estudiants. Quina matèria de ciències especialment? 

 

Respecte a la matèria de ciències que genera més interès, es pot comprovar 
que entre els adults, està prou repartit l'interès entre vàries matèries: 
matemàtiques, física i per sobre les ciències naturals. En canvi la major part 
dels estudiants no es decideix per cap en particular i, entre qui respon, destaca 
la biologia sobre la física i la química. Sorprèn que cap alumne que hagi 
respost matemàtiques, potser perquè no les inclouen com ciències, sinó com 
especialitat única i independent, formal. 

Respecte a la sensació dels enquestats sobre la seva habilitat en 
l'aprenentatge de les ciències, es constata una disminució acusada d'aquesta 
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competència, o al menys de la percepció dels enquestat respecte a aquesta 
competència. Passa d'un 65% a un 39% aproximadament.  

 

Figura 16: Se't donaven bé? 

 

Figura 17: Estudiants. Se't donen bé? 

Aquesta dada, en la meva opinió, és rellevant, ja que aquesta percepció o 
sensació en les seves pròpies capacitats poden influir en la confiança en si 
mateixos/es. La confiança en nosaltres mateixos és un factor fonamental per la 
preparació del joves per les experiències de la vida, per tant, trobo important 
reforçar aquesta confiança, contribuint a que els i les alumnes adquireixin 
competències vitals a més de millorar ,si és possible, la relació amb les ciències. 

La causa majoritària per explicar que no se li donen bé les ciències és la 
manca d'interès, i uns pocs ho atribueixen a que el docent no ajuda a 
comprendre la matèria.  
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Figura 18: Les classes de ciències eres teòriques o pràctiques?  

 

 

Figura 19: Estudiants: Les classes de ciències són teòriques o pràctiques?  

 

Pel que fa, a la proporció de classes teòriques i pràctiques, es reafirma la 
tendència de que l'ensenyament cada cop va més dirigit a posar en pràctica 
els coneixement i cap a un aprenentatge més experimental. L'evidència és 
que ha disminuït la proporció de classes totalment teòriques d'un 31% a un 15%. 
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Figura 20: Et semblaven interessants les classes de ciències quan eres estudiant? 

 

Figura 21: Estudiants. Et semblen interessants les classes de ciències? 

 

Els gràfics mostren clarament que les classes de ciències són interessants per 
una proporció molt inferior pels estudiants d'avui en dia, comparant amb els 
estudiants que ara són professionals de la docència o amb una altra 
ocupació. Ho eren per un 56% dels estudiants que ara estan en actiu, mentre 
que només un 23% dels actuals estudiants les consideren molt interessants. Es 
tracta d'una diferència considerable. 

Addicionalment, a continuació es pot veure si els i les estudiants troben 
entretingudes o amenes les classes de ciències, i només consideren que ho són 
molt en un gairebé 10% i poc un 68%. 
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Figura 22: Estudiants. Et semblen entretingudes o amenes les classes de ciències? 

 

Que a aproximadament un 80% dels/les alumnes els hi resulti poc o gens 
entretingudes o amenes les classes de ciències, és una dada realment 
significativa, que a més està en la línia exposada anteriorment en aquest 
treball. Aquest pot ser un dels factor, entre altres, de la manca d'interès dels i 
les estudiants per aquestes matèries. 

 

Un altre factor que s'apunta com una possible causa d'aquest descens en 
l'interès dels i les estudiants per les ciències és la imatge que tenen  de la 
ciència i dels científics.  

 

Figura 23: Quina consideració tens de la ciència? 
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 Figura 24: Estudiants. Quina consideració tens de la ciència? 

 

Els i les estudiants actuals segueixen tenint una consideració en general positiva 
de la ciència. Tot i que si es pot observar que una part no responc o la 
considera avorrida, i un 55% la considera interessant, molt útil o la base de tot, 
mentre que és un 82,6% per aquells enquestats adults. Per tant, és possible que 
s'estigui produint aquesta pèrdua de prestigi. 

 

 

Figura 25: Opinió dels científics/ques? 
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Figura 26: Estudiants. Opinió dels científics/ques? 

Respecte la imatge que tenen dels científics i les científiques els enquestats, no 
es pot determinar amb aquestes dades que s'hagi empitjorat la imatge dels 
estudiosos i investigadors de l'àmbit científic. 

Per tant, podem intuir que la percepció que està devaluant-se és sobre la 
ciència com camp o matèria, més que sobre les persones que hi intervenen. 

 

Aquest fenomen reforça la possible millora de la motivació introduint elements 
de ciència ficció per l'ensenyament-aprenentatge de certs conceptes. Per 
tant, a continuació s'avalua la rebuda que tindria per part dels enquestats. 

 
Figura 27: Ús general de la ciència ficció a les classes 
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Figura 28: Estudiant. S'utilitza la ciència ficció a les classes? 

Es detecta un augment en la utilització de la ciència ficció a les classes. Un 10% 
els estudiants indiquen que se'n fa ús, mentre que un 28% dels i les docents 
afirmen que en fan ús en alguna assignatura, com es veu al següent gràfic. 
Una gran part s'usa orientada a tractar temes de ciberseguretat. 

 

Figura 29: Docents. Fas us de la ciència ficció per l'ensenyament? 

 

Sembla que la percepció de la utilització no coincideix entre estudiants i 
docents, probablement perquè corresponen a diferents nivells educatius. 

Per això, s'analitza si fer més ús d'aquest gènere a les classes podria tenir un 
efecte positiu. 
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Figura 30: T'hauria agradat o t'agradaria la ciència ficció a les classes? 

 

Figura 31: Estudiants. T'agradaria l'ús de la ciència ficció a les classes? 

 

Al voltant d'un 70% dels estudiants afirmen que els hi agradaria que s'usés la 
ciència ficció. 

Respecte a trobar l'explicació de que no es faci servir la ciència ficció, amb les 
bondats que s'han d'escrit en aquest treball, així com en moltes publicacions 
anteriors, es presenta el gràfic de les respostes dels docents enquestats: 
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Figura 32: Docents. Motiu per no utilitzar ciència ficció. 

El motiu bàsic (58%) és que els i les docents no han considerat aquesta opció. 
El segon motiu (25%) és per mancança de recursos en aquesta direcció. 

Per altra banda, un majoria (56%) ho aplicarien, i un 25% possiblement. 

 

Figura 33: Docents. Ho aplicaries si poguessis? 
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4.4. Validació de l’enquesta realitzada  

 

La participació en els formularis ha estat inferior de l'esperada i desitjada. 
Potser l’aspiració era molt ambiciosa, però es pretenia aconseguir al voltant de 
300 respostes. Sembla que la causa principal és que el formulari ha estat massa 
extens pels enquestats i fins i tot, complex. Així ho ha constatat algun 
participant. Alguns no l'han completat i altres han respost sense rigor.  

Ja es va tenir en compte aquesta possibilitat, i precisament es van dissenyar 
tres formularis diferents en funció del perfil que havia de respondre. Aquestes 
enquestes s’inclouen a l’annex 2. Es volien tenir dades d'estudiants, docents, i 
la resta de ciutadans que van ser estudiants en diferents moments del passat, 
per tal d’avaluar l'evolució de l'ensenyament. 

  

Per altra banda, tot i haver-lo distribuït en tres instituts diferents, i a coneguts i 
contactes no s'ha obtingut una mostra nombrosa, en total 167. D’aquestes 33 
respostes són de docents, 45 són d’estudiants i la resta d’enquestats són 89.  

 

Si considerem un institut d'un municipi d'una línia, amb dos Batxillerats, podem 
considerar uns 255 entre alumnes i docents, per tant, amb aquests resultats de 
docents i estudiants, representaria aproximadament un 30% d’aquesta xifra, i 
es poden afegir a més les altres 89 respostes que han estat alumnes en temps 
passats. Per tant, tenint en compte que el projecte educatiu és específic de 
cada centre (PEC), considerarem com si es tractés d'un estudi que es fa a 
nivell d'un centre educatiu concret per tal de calcular la viabilitat de la 
proposta. Evidentment no pot tractar-se d'un estudi concloent, però, si per 
plantejar-lo en el present treball. 

 

Per tant, s'analitzen les dades registrades i, si les respostes són homogènies i 
presenten percentatges elevats en algunes qüestions, es considera que 
aporten informació valuosa relacionada amb l'origen d'aquest treball i, poden 
servir de punt de partida d'algunes reflexions i fins i tot conclusions. 

 

 

4.5. Comparació 

 

Un cop analitzats els resultats, podem considerar que s'ajusten al que 
s'esperava, almenys en l'objectiu essencial. Que és, constatar que 
indistintament del nivell d'afició per la ciència ficció, s'acolliria positivament la 
seva utilització en l'entorn educatiu, com a recurs didàctic per a 
l’ensenyament-aprenentatge de ciències. 
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4.6. Conclusió  

 

Existeix un cert bagatge en estudis del potencial de la ciència-ficció, com per 
exemple el realitzat per Mª Francisca  Petit i Jordi Solbes (2012) a l'àmbit de la  
Universitat de Valencia on conclouen que la ciència-ficció, i destaquen en 
concret el cinema, té una acollida molt positiva entre els i les alumnes 
d’educació secundària. Es pot, a més, esmentar que d'aquest estudi també es 
conclou la valoració positiva per part dels professors d'utilitzar la ciència-ficció 
per a despertar  o augmentar en els estudiats el seu interès per les ciències.  

D’aquí que l'objectiu principal de les enquestes, fos reforçar la hipòtesi que una 
gran majoria de persones, tant docents, estudiants com la resta de 
professionals, valorarien positivament l'ús de la ciència ficció com a recurs 
educatiu, de manera, que es pogués justificar, ampliar l'estudi en un futur i 
realitzar algunes propostes didàctiques per a l'ensenyament de les ciències en 
educació secundària obligatòria. 

 

Bàsicament es constata, que hi ha una disminució en l'interès per les ciències, 
entre els estudiants encara que, es consideri de vital importància per a la 
societat en general. Però, tots semblen coincidir en què l'ús de la ciència ficció 
per impartir ciències podria millorar la seva comprensió i aprenentatge. 

 

Seguim a la línia que ja apuntava Sergio Palacios al 2013, desprès de realitzar 
una enquesta a científics i/o divulgadors per saber la influència de la ciència 
ficció en la seva vocació, i de la que va concloure que existeix relació entre 
moltes vocacions científiques i la influència que ha exercit la ciència ficció. 

 

Complementàriament, apuntar que, en l'estudi esmenat, Mª Francisca Petit i 
Jordi Solbes, indiquen  que dels 31 llibres de text analitzats de l’ESO, només en 
nou d'ells es fa alguna referencia a la ciència ficció. Per tant, significa que en 
el sistema educatiu no es treu tot el profit que ofereix aquest gènere.   

 

Per tant, la següent part d'aquest treball es presentar una sèrie de idees per 
introduir la ciència ficció en l'ensenyament de ciències. De manera, que 
aquells centres i/o docents que tinguin interès, puguin fer-los servir com a punt 
de partida, a més de tota la informació existent al núvol. 

 

 

5. PROPOSTA 

 

5.1. Justificació de la proposta 

 

La proposta que es presenta en aquest treball no és innovadora, ja que com 
s'ha indicat anteriorment, existeixen precedents de l'ús de la ciència ficció per 
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a contribuir en fer aparèixer la curiositat en l'ensenyament-aprenentatge de les 
ciències i la tecnologia, o augmentar-la segons el cas. Precisament, ens basem 
en part en els resultats positius d'aquests precedents, per justificar aquest 
treball. 

Com assenyalen Jose Miguel Vilchez i Francisco Perales (2005) sembla 
contradictori que les matèries que tracten d'explicar el món on i del que vivim 
estiguin tan allunyades dels nostres alumnes, i que d'aquesta manera el 
reflecteixi l'abisme que hi ha entre el coneixement científic i l'entorn escolar i 
vital. 

Amb tots aquest antecedents es presentaran algunes idees per plantejar 
aprenentatge informal de les ciències, utilitzant bàsicament el cinema i 
televisió de ciència ficció. Aquest medi de comunicació de masses ens ha de 
permetre apropar els i les alumnes a continguts científics, que mitjançant 
l'anàlisi i reflexió, els hi dotarà de pensament crític i per tant, encaminar 
l'educació a la democratització de la ciència.   

 

Miquel Barceló (2005), apunta que “[...]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”. 

 

Evidentment, el camí és llarg, i per aconseguir aquest objectiu últim de 
democratitzar la ciència i ajudar a la formació de pensament crític, reflexiu i 
contextualitzat les nostres alumnes, cal emprendre diversitat d’iniciatives 
didàctiques. En aquest treball fem petites propostes, que no pretenen ser 
desenvolupades sinó, en el marc d'un canvi global en les formes de connectar 
amb els i les estudiants. 

 

 

5.2. Propostes didàctiques 

 
 5.2.1. Descripció general de les propostes 

 

Una de les primeres qüestions és en quin format introduir la ciència ficció. 
Podria fer-se a través de la literatura, el cinema o la televisió.  

S'analitzen les respostes dels formularis de les preferències dels estudiants en 
relació a aquest gènere, i destaca el cinema i les sèries de televisió. Sembla 
que a través d'aquest mitjans de comunicació podem apropar-nos millor als 
estudiants, com ja s'intueix dels resultats de les " Estadísticas anuales de hábitos 
y prácticas culturales publicadas en 2018" on aquest gènere és el tercer més 
vist als cinemes, augmentant-se el seu consum del 2007 al 2015. 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  39 

 

En particular visionar un fragment (cal ajustar-se al temps disponible) d'una 
pel·lícula correctament seleccionat facilita apropar-se a fenòmens que d'una 
altra manera és complicat en un àmbit educatiu. A través d'aquest 
acostament, es pot millorar considerablement l'atenció i la comprensió dels i 
les alumnes, i a partir de la seva anàlisi pot plantejar-se la reflexió i debat 
conjunt de certes temàtiques i qüestions científiques, inclòs socials. Amb 
aquestes situacions podem aconseguir aprenentatges transversals i 
significatius, a més d'enfortir el pensament crític. Tot aquest bagatge dotarà 
els/les nostres estudiants d'unes capacitats reforçades per enfrontar el seu futur 
vital i professional, a més, de millorar significativament la comprensió de certs 
aspectes científics i augmentant, probablement l'interès per aquest camp 

Segons Sergio Palacios (2013) “Visionar una pel·lícula de ciència ficció a l'aula 
constitueix una manera perfecta de posar els alumnes en la situació d'afrontar 
un problema de física (química, matemàtiques, biologia, etc.) des d'un punt 
de vista més real, no distorsionat per l'estil falsejat i irreal característic dels llibres 
de text. " 

Per tant, les propostes estan dirigides a visionar fragments escollits pel docent 
de pel·lícules i sèries. 

 

 5.2.2. Selecció de títols 

 
Per fer la selecció dels títols en primer lloc s'ha analitzat els resultats obtinguts 
de les enquestes als estudiants (a qui volem interessar en les ciències) pel que 
fa a pel·lícules i sèries de ciència ficció (Gràfics 5 i 7 de l'apartat 4.3), 
descartant aquells que no pertanyen al gènere  de ciència ficció. Amb 
aquesta informació s'han fet la primera llista: 

 

Les pel·lícules o sèries seleccionades arrel de les enquestes són: 

 Star Wars (29%) 

 Avengers o de l'estil (9,3%) 

 Stargate (2%) 

 Retorn al futur (2%) 

 Interstellar (2%) 

 Matrix (2%) 

 Star Trek (2%)  Tot i tenir poc percentatge la resta amb més respostes 
s'han desestimat pels motius exposats. 

 

El fet d’incorporar certs títols que han sorgit de les enquestes és procurar que 
siguin significatius  pels estudiants, i que hi hagi certa relació entre el que 
veuran i el que succeeix al seu entorn.  
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Les pel·lícules o sèries descartades són: 

 Harry Potter (fantàstic) 

 El Senyor del Anells (fantàstic/aventures) 

 Stranger Things  (suspens)  

 Els 100 (fantàstica amb apunts de ciència ficció) 

 The Walking Dead (terror/drama) 

 Joc de Trons (fantasia, aventures) 

 

A partir d'aquesta llista prèvia s'han afegit alguns títols de pel·lícules que són 
considerades més interessants per plantejar qüestions científiques pel seu rigor 
reconegut, la temàtica o la forma de plantejar els temes a tractar, com són: 

 2001, Odissea a l'espai 

 Blade Runner 

 Breaking Bad 

 Gattaca 

 Contact 

 El planeta dels simis 

 Jo, Robot 

 2012 

 Jurassic Park 

 Wall-E 

 

En aquesta selecció s’afegeixen tant títols clàssics, com alguns d’animació per 
a que hi hagi una certa varietat entre la que escollir.  És una llista totalment 
ampliable, el que si caldria, és incorporar títols d’interès dels i les nostres 
alumnes per tal d’arribar a copsar la seva atenció.  Un cop, ja tenen un cert 
interès, es pot començar a introduir altres títols dels que potser n’hi ha sentit a 
parlar. Però, que si se’ls dona l’oportunitat de conèixer i obrir espais de reflexió i 
debat, aconsegueixin engrescar-los. 

Algunes de les pel·lícules o sèries, són antigues a nivell tecnològic, ja que 
moltes de les innovacions de la època del seu èxit, ja són una realitat i fins i tot 
han estat superats per altres més avançats. Però, sembla que pot ser 
interessant fer veure als estudiants d’on venim, com era la societat en altres 
temps. Poden analitzar el passat, tant a nivell tecnològic, com social i històric, i 
d’aquesta manera els pot ajudar a comprendre el futur. Totes aquestes 
experiències i oportunitats d’entendre la nostra evolució i funcionament, 
podrien influir en les vides dels i les nostres alumnes i el seu entorn, al obrir-los i 
obrir-les un ventall d’informacions i possibilitats per completar el seu 
aprenentatge en tots els aspectes, tècnics i personals. 

 

Com apunta Francisco José García Borrás (2009) cal despertar i motivar 
l’esperit innovador en el nostre alumnat. En el futur dels i les nostres joves és 
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preveu que serà realment diferenciador el fet de ser persones innovadores, 
creatives, reflexives, amb capacitat d’adaptar-se als canvis per tal de ser 
capaces de trobar solucions i respostes a les mançanes o problemes que es 
plantegin en la societat, ciència, món o inclòs a la petita escala familiar i 
domèstica, posats a esmenar. Qui sap, potser allò que ens ofereix la ciència 
ficció actual sigui la ciència realitzable quan els i les alumnes siguin uns adults 
molt capacitats. 

A la nostra proposta, es presenten els títol seleccionats i els principals continguts 
que es poden tractar, per diferents especialitats/matèries i nivells educatius. 

Per tant, es recomana que els i les docents visualitzin la pel·lícula sencera per 
tal de seleccionar els fragments que més el convinguin en funció de l’edat, del 
nivell educatiu i als seus i seves estudiants. 

 

 5.2.3. Propostes didàctiques 

 

Amb aquesta selecció de títols es preparen un seguit de fitxes didàctiques, una 
per cada pel·lícula i sèrie escollides. S'inclouen en l'Annex 1. 

En aquestes fitxes s'incorporen les dades bàsiques del títol seleccionat com 
any, director i argument. A més, s'incorpora el tractament que es fa de la 
ciència i dels científics, basant-nos en la idea que planteja M.F. Petit  i J. Solbes 
en el seu articles "El cine de ciencia ficción en las clases de ciencias (II), 
Propuesta didáctica" publicat el 2015 a la revista Eureka. 

 A les fitxes s'indiquen per quins blocs temàtics i nivells educatius es poden fer 
servir fragments de cada títol, així com, els continguts que es poden tractar  
dels inclosos als Currículums d'educació secundària obligatòria àmbit 
cientificotecnològic i  Batxillerat. 

És recomanable que els fragments o seqüències no siguin llargues en excés 
(entre 10 i 15 minuts com a màxim) per tal, de no donar l’oportunitat de que 
perdin l’atenció els i les nostres alumnes. 

La durada recomanable pot variar en funció de la pel·lícula projectada. Per 
posar un exemple, serà més difícil que mantinguin l’atenció de 2001 Odissea en 
l’espai, si el fragment no té massa acció, o presenta diàlegs complexos que, 
Wall-E que es d’animació o Star Wars que té bastant acció, o Avengers, que té 
acció, superherois i actors i actrius coneguts. 

 

En les fitxes, a més es fan unes propostes generals de possibles continguts que 
es poden tractar amb cada pel·lícula. En algunes d’aquestes eines 
didàctiques es fa referència a propostes activitats obtingudes a partir d’articles 
o treballs ja publicats. De manera que aquestes fitxes pugui servir de guió per 
l’elecció de pel·lícules de ciència ficció, així com de presentar un resum de les 
propostes que existeixen en relació a aquests títols de ciència ficció. Pot servir 
com a punt de partida als docents en el disseny de les seves pròpies activitats.  



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  42 

 

 5.2.4. Activitat prèvia 

 

Com activitat prèvia es fa una proposta que, personalment, em sembla prou 
interessant.  

La idea és aprofitar els primers dies del curs escolar, dins de la presa de 
contacte. Es tracta de, en el marc global de  la ciència, demanar als i les 
alumnes una primera activitat en grup que consisteix en plantejar situacions 
pràctiques de la vida quotidiana que se'ls acudeixi de cada un de les 
especialitats de ciències. Cada grup escollirà o, es farà per sorteig si no es 
posen d'acord, una de les branques de les ciències del curs que estiguin 
cursant, - biologia, geologia, física, química, matemàtiques i tecnologia-.  

L'objectiu és que els i les alumnes per sí mateixos, trobin aplicacions reals del 
dia a dia, on està present la ciència i que no perceben d’entrada. D'aquesta 
manera es vol apropar els joves a la ciència i a la seva aplicació al món real, 
apropant-los a la cultura científica o al menys provar de provocar el seu 
interès. 

 

A continuació es plantegen un seguit de propostes addicionals com a mostra 
d’activitats que es poden dur a terme prèviament o posteriorment a les 
projeccions dels fragments seleccionats. 

 

 

 5.2.5. Propostes addicionals 

 

Es plantegen tres propostes al marge de les que es plantegen amb les fitxes 
didàctiques de l’Annex.  

 

Lectura  

Per una banda, es proposa una activitat, encabida en la metodologia per 
projectes, que requereixen de l’acord entre diversos departaments del centre.  

En primer lloc, es proposa als alumnes la lectura d’un llibre. Podria ser una obra 
de Jules Verne (Viatge a la Lluna, Viatge al centre de la Terra, o 20.000 llegües 
de viatge submarí, per posar dos exemples) , que permeti integrar elements 
literaris, socials, històrics i científics a partir de la mateixa lectura. 

Si, bé és cert, que en aquest treballs, les propostes són a utilitzar la ciència 
ficció amb mitjans audiovisuals, es considera bàsic fomentar la lectura entres 
els i les nostres estudiants. La comprensió lectora ha de millorar les habilitats 
dels futurs ciutadans. Utilitzar correctament el llenguatge és una eina 
fonamental per l’aprenentatge, i els i les docents de ciències hi ha de 
contribuir també (Conxita Márquez i Àngels Prat, 2005.) 

Com que el temps és una limitació molt significativa per proposar certes 
activitats, el fet de tractar de manera global una mateixa lectura ajuda, en 
aquest sentit, a no consumir excessivament aquest temps tant valuós.  
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Es tres títols proposats, no representen lectures d’un gran valor literari, 
comparant amb moltes altres novel·les o escrits, però, en aquesta proposta, 
s’ha valorat  el fet d’ampliar les oportunitats de que els i les alumnes llegeixin, 
tinguin l’oportunitat de contextualitzar el període històric, relacionar-lo amb el 
social i el tècnic. A més, aquestes lectures solen ser amenes pels adolescents i 
tenen moltes possibilitats d’èxit per a que completin la seva lectura una gran 
parts dels i les estudiants. 

 

Des del punt de vista científic, ofereix la possibilitat de tractar diversos 
continguts per diferents nivells educatius, com pot ser: 

 conceptes de la Terra i les seves capes i composició; els processos 
geològics ( Biologia i geologia de 1er d’ESO); 

  l’estructura i composició de la Terra, model geodinàmic i geoquímic 
((Biologia i geologia de 4er d’ESO); 

  el sistema Terra i el medi ambient i la geosfera (Ciències de la Terra i del 
medi ambient 1er Batxillerat); 

  les capes fluides de la Terra (Ciències de la Terra i del medi ambient 2n 
Batxillerat) 

 la matèria a l’Univers (Física i Química de 3er d’ESO);  l’origen i evolució 
de l’Univers i de la vida (Cultura científica de 4rt d’ESO) 

 els planetes i satèl·lits: comprensió i aplicació de la gravitació universal 
(Física 2n Batxillerat) 

 la llei de la gravitació universal i la seva aplicació en l’anàlisi del 
moviment dels astres i les naus espacials (Física i Química 4rt d’ESO) 

 electrònica, pneumàtica i hidràulica (Tecnologia 4rt d’ESO) 

 la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos, variables que influeixen en el 
valor de la pressió atmosfèrica,  fenòmens meteorològics i mapes del 
temps. (Física i Química 4rt d’ESO), conceptes de geologia de la Terra 

 

Per totes aquestes bondats es recomana aquesta activitat, que pot 
desenvolupar-se a tots els nivells educatius de l’ESO i Batxillerat. 

Per portar a la pràctica l’activitat, caldria que els i les alumnes, tinguin un 
contacte previ als conceptes que es tractaran a la lectura, com és el cas de la 
pressió dels líquids, la gravitació, de l’Univers, etc. per a que la compressió sigui 
més àmplia. Amb aquesta activitat es pretén: 

 Comparar l’estat tecnològic de l`època amb l’actual. D’aquesta 
manera els i les alumnes poden adonar-se de l’evolució i l’avanç 
tecnològic que s’ha produït. 

 Connectar i relacionar diverses disciplines de les ciències, com 
Geologia, Biologia, Química, Matemàtiques i Física; així com d’altres 
branques de l’aprenentatge com Història, Geografia i Literatura. 

 Desenvolupar la cultura científica. 

 Aprofundir en conceptes ja explicats prèviament a classe, i fer un 
aprenentatge transversal i significatiu. 
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 Descobrir alguns errors científics comesos per part de l’autor i, tractar-los 
en un debat entre tots els i les alumnes. 

 Ampliar el vocabulari general i científic. 

 Millorar la comprensió lectora dels i les estudiants., 

 

Durant la lectura els alumnes hauran de prendre notes de les qüestions que 
se’ls plantegin a l’inici de la lectura. Aquestes qüestiona es definiran en funció 
dels continguts que es vulguin tractar i del nivell educatiu dels i les alumnes. 

A nivell general, convindria demanar als alumnes que al finalitzar la lectura 
facin una anàlisi de la mateixa, incloent les seves reflexions i opinions personals 
de la lectura en qüestió, en relació a la societat, i l’estat del desenvolupament 
tecnològic. Aquest treball pot servir tant per la vessant de la compressió 
lectora, i l’escriptura, com de les ciències. 

Per tractar els conceptes científics, es poden proposar moltes i diverses 
activitats com per exemple: 

 Gamificació: per exemple un test de preguntes de caire científic amb 
l’eina “kahoot”. Poden fer-se nombroses preguntes, sobre les unitats de 
mesura (peu, llegua,..), sobre aspectes de l’escorça terrestre, de la 
temperatura de l’escorça terrestre, sobre les eines i instruments dels 
viatges, sobre les ones i el so, sobre els satèl·lits, les òrbites, la pressió de 
l’aigua, de temes geològics com volcans i guèisers, d’aspectes 
geogràfics com latitud i longitud, sobre la gravetat, i si varia a la Lluna o 
a l’interior de la Terra,  sobre l’aire i els astronautes, es poden proposar 
càlculs de distància a la superfície de la Terra, i un llarg etcètera. 

 Una web quest per tractar certs aspectes concrets 

 Una wiki entre tots, on vagin incorporant el conceptes de la lectura 
relacionats amb els continguts que s’estan estudiant 

 Infografies de temes concrets 

 etc. 

 

Realització d’un guió o relat 

 

Una activitat molt interessant i complerta, consisteix en proposar als nostres 
alumnes que escriguin/elaborin un relat o un guió (Ramon Bassa i Joan Freixas, 
1973), en el cas que ens ocupa hauria de ser, de ciència ficció o, si més no de 
ciències. 

Un cop més, és una activitat que integra aprenentatges tant relacionat amb la 
creativitat, la inventiva i l’escriptura a més de la branca de ciències. I és per 
això, que es proposa dur-la a terme.  

En aquest cas, l’aprenentatge s’obté activament per part dels i les alumnes, ja 
que hauran d’adquirir certs coneixements científics a través de la recerca i la 
investigació. Aquesta activitat, es planteja en grups de diversos i diverses 
alumnes, per tan, d’engrescar-los en l’esperit col·laboratiu, i per aconseguir 
creacions més completes. 
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Per tal de potenciar la participació, es proposa realitzar una espècie de 
concurs. Els i les alumnes han de llegir totes dels creacions, i en comptes de 
puntuar, ja que fomentaria la vessant competitiva (no és el nostre objectiu), 
consisteix en indicar aquells aspectes destacables o que més han agradat de 
cada un dels escrits. I d’aquells, quin aprenentatge científic han adquirit. Així, 
com si les obres els hi sembla que tenen rigor científic o són poc versemblants. 

 

Realització d’una edició visual 

 

Aquesta activitat pretén combinar els aspectes de les anteriors i a més les TIC, 
proposant als estudiants, que en grups, realitzin una edició visual curta. Un 
curtmetratge de ciència ficció (o si ho prefereixen pot donar-se l’opció de que 
sigui un documental científic.). Per tant, està enfocada per estudiants de 4rt 
d’ESO o Batxillerat. 

La idea és que creïn un guió de ciència ficció, basant-se en alguna idea 
científica que ha d’estar fonamentada. Es presentarà l’esborrany de l’idea per 
a que el o la docent revisi que estan en un bon camí abans de prosseguir.   

Un cop confirmada la viabilitat per part del o la docent, el grup ja es dedicarà 
a realitzat pròpiament l’edició del seu projecte. 

Es projectaran tots els projectes i s’avaluarà per part dels i les alumnes 
(autoavaluació), seguint unes rúbriques i, també per part dels docents. 

 

 

5. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR  

 

Es conclou un cop analitzats els resultats de les enquestes, combinats amb 
altres investigacions anteriors, que els i les docents, haurien d’apropar les 
ciències a situacions més actuals per als i les joves i de formes més amenes, 
com per exemple, amb l'ús de la ciència ficció, entre molts altres recursos que 
probablement col·laborin en aquesta tasca motivadora i significativa. 

 

Diversos especialistes, ja han tractar les possibilitats de la ciència ficció. Per 
exemple, Miquel Barceló (2005) apuntava, “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.” 

 

Com hem vist en les enquestes no tots els i les estudiants són aficionats a la 
ciència ficció, ni a tots i totes els hi agrada, però, també s’ha comprovat que 
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consideren positivament el seu ús a les classes. Per tant, incloure la ciència 
ficció per complementar l’ensenyament de certs conceptes pot ajudar en 
gran mesura a que un major nombre d’estudiants s’interessi per les ciències o 
millori la seva comprensió. Guillermo Orozco (1989) assenyala que l’èxit en el 
procés d’ensenyament–aprenentatge es basa en comprendre que els 
continguts són només provocadors de l’aprenentatge, i que per tant, és bàsic 
estimular noves interaccions en els i les estudiants.  El fet, es buscar eines i 
alternatives engrescadores i motivadores, com apunta Jesús Tapia (1997) 
aquestes seran ben rebudes.  

 

Complementàriament, l’autora del present treball considera que seria molt 
enriquidor i positiu per tal d’engrescar i encuriosir els i les alumnes, combinar l’ús 
de la ciència ficció, amb altres propostes i metodologies educatives 
enfocades a millorar la motivació i a convertir l’alumnat en protagonistes del 
seu aprenentatge. Aquestes poden ser gamificació, aules invertides, treball 
cooperatiu, visualització de documentals existents que aprofundeixen en 
conceptes que es tractes, etc. Per tant, no pretén ni molt menys que la ciència 
ficció sigui l’únic recurs per a l’ensenyament-aprenentatge científic sinó, un 
més de moltes possibilitats.  

  

Per altra banda, donar la possibilitat als estudiants de veure aquests títols de 
ciència ficció, i reflexionar, analitzar-los i debatre’ls amb els i les companys/es, 
fa estimular l’esperit crític davant allò que estan veient. Aquest esperit crític els 
pot acompanyar  en la resta de les seves experiències, tant al cinema, diaris, 
ràdio i televisió i, per tant, s’estarà complementant la seva formació com a 
ciutadans/es amb pensament crític i independent. Confiem que tot i convertir-
se en persones reflexives i crítiques davant allò que veuen i escolten, puguin 
gaudir plenament de l’entreteniment i la màgia que ofereix la ciència ficció.  

 

Amb aquest treball he descobert que aquest gènere ofereix infinitat de 
possibilitats educatives tant en l’àmbit científic, com literari, ètic i filosòfic. 
Durant la recerca per elaborar el treball, he trobat d’altres propostes 
enriquidores i amb àmplies possibilitats que confio introduir en la meva feina 
futura com a docent.  

 

Com a treball futur, la meva aspiració es tenir l’oportunitat de portar a la 
pràctica aquestes propostes. És a dir, realitzar la tasca docent en un centre on 
em permetin poder aplicar aquestes eines i comprovar, si són realment tan 
positives com semblen. 

 

Qui sap, pot ser, a través d’aquest gènere els i les nostres alumnes puguin 
inspirar-se i creure que és possible aconseguir allò que es proposin, amb 
voluntat i esforç, i d’aquesta manera lluitin per resoldre tots aquells reptes que 
se’ls plantegin. Que el canvi tecnològic i l’evolució social es possible. A més, 
com ja deia Isaac Asimov (Gamero, 2016), la ciència ficció ens ensenya a 
conviure amb nosaltres mateixos en un futur  que cada cop és més proper. 
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Si aconseguim que els i les alumnes comprenguin millor els continguts científic-
tècnics i el mètode científic, que se n’adonin que estan presents en el seu dia 
a dia, i que puguin discernir que hi ha de cert en allò que veuen i escolten, 
podrem sentir que em aconseguit el nostre objectiu com docents. 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  48 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

Barceló, M. (1990): “Ciencia ficción: Guía de lectura”.Ediciones B. 

 

Barceló, M. (2003): “Ciencia y ciencia ficción”. Quark, (28), 97-101. 

 

Barceló, M. (2005): ”Ciencia y ciencia ficción”. Revista Digital Universitaria. 
Volum 6 Núm. 7 • ISSN: 1067-6079 

 

Carretero, G.M. (2008): “Un viaje al interior de la lectura con Julio Verne”. 
Revista EUREKA sobre enseñanza y divulgación de las ciencias. Vol. 5, Nº. 3, 
2008, págs. 302-313  

 

Ceballos Abello, G (2015): “El cine de ciencia ficción para la enseñanza de las 
ciencias: análisis de contenido”. Bio-grafía. Escritos sobra la Biología y su 
Enseñanza. Número Extraordinario, 182-193. 
https://doi.org/10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia182.193  [consultat el 
21/03/2019] 

 

Cosano, R. (2015): “TFM. La ciència i la tecnologia a través dels superherois”. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria. 

 

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de batxillerat. 

 

eduCaixa. Un mundo de actividades educatives. La ciencia ficción. 
https://www.educaixa.com/ca/-/la-ciencia-ficcion 

 

Efthimiou, C. i Llewellyn, R. (2004): “Physics in Films: A New Approach to 
Teaching Science”. arXiv. https://www.researchgate.net/publication/2170534 

 

Elías, C. (2010): “El cine como arma de destrucción masiva de la ciència”. 
Revista iberoamericana de física Vol.6, Nº1, 2-3. 

 
Ferrés, J. (1994): “Television y escuela”. Cuadernos de padagogía, 231, 72-73 

 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  49 

 

Furió, C i Carnicer, J. (2002): “ El desarrollo professional del professor de ciencias 
mediante tutorías de grupos cooperatives. Estudio de ocho casos”. Enseñanza 
de las Ciencias 20 (1), 47-73. 

 

Gaytán, A.N., Proyecto informática de Bachillerato: “robots en la ciència 
ficción” http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/ver/19263  [consultat 
el 14/07/2019] 

 

Gallego, A. (2007): “ Imagen popular de la ciencia transmitida por los cómics” 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 4 (1), 141-151. 

 

Gamero, A. (@alexsisifo) (2016): “Por qué nuestro mundo necesita la ciencia 
ficción”. Culturamas, la revista de información cultural en Internet, 6 març 2016. 

 

García Borras, F.J. (2006): “Cuando los mundos chocan”. Revista EUREKA sobre 
enseñanza y divulgación de las ciencias. Vol. 3, Nº. 2, págs. 268-286 

 

García Borrás, FJ. (2008): “Bienvenido Míster Cine a la enseñanza de las 
ciències”. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 16 (1), 
79-91. 

 

Gavidia, V. (2008): “Las actitudes en la educación científica. Didáctica de las 
ciències experimentales y sociales. 22, 53-66. 

 
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament (2016): 
“Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic”. Direcció General 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Edició: Servei de Comunicació i 
Publicacions, 2a edició actualitzada: desembre de 2016.  

 

González, B. (2006). “Hacia una definición del género de la ciencia ficción”. 
Editorial Café con Leche. 

 

Guerra, C. (2004): “Laboratorios y batas blancas en el cine”. Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1 (1), 52-63. 

 

Instituto Nacional de Estadística (2019): ”Datos de población a 1 de enero de 
2019 (provisional): 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12
54736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981 [consultat el 21/03/2019] 

 

de Jesús Sierra, C.E. (2007): “Fortalezas epistemológicas y axiológicas de la 
ciencia ficción: un potosí pedagógico mal aprovechado en la enseñanza y 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  50 

 

divulgación de las ciencias”.  Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 
las Ciencias 4 (1), 87-105. 

 

Levin, L., Arango C.B. i Almirón, M.E.,  (2012): “De la mesa de laboratorio al 
celuloide: el cine en la enseñanza de las ciències”. Revista iberoamericana de 
educación  N.º 58, 99-117. 

 

Mallol, A. (2018): “TFM. La ciència-ficció com a eina motivadora per a 
l’aprenentatge de la tecnologia”. Universitat Politècnica de Catalunya. 
 

Márquez, C,. i Prats, À., (2005):“Leer en clase de ciencias”. Enseñanza de las 
ciències: revista de investigación y experiències didácticas 23 (3), 431-440. 

 

Ministerio de Cultura y Deporte (2018): “Hábitos y prácticas culturales. Anuario 
de Estadísticas Culturales 2018”, 214-218. 

 

Moreno, M., i José Pont, J. (1999-2001): “De King King a Einstein. La física en la 
ciència ficción”. Edicions UPC. 

 

Moreno, M. i José J. (2009): “Superhéroes y gravedad: el valor pedagógico de 
la ciencia ficción”. Alambique: didáctica de las ciencias experimentales, 60, 
ab, 43-53. 

 

Moreno, M. (2003): “Cine y ciència”, Quark, 28-29, 102-112 

 

Moreno, M. (2010): “Los productos ACME dan mucho juego (valga el doble 
sentido) o cómo sacarle jugo los dibujos animados”, Revista Aula de 
Innovación Educativa 189.  

 

Moreno, M., (2010): “La ficción (cine, TV, literatura y cómic) como herramienta 
docente”. Revista Aula de Innovación Educativa 189.  

 

Moreno, M., (2010): ”Tierras de gigantes y de enanos”. Revista Aula de 
Innovación Educativa 189. 

 

Motril, P. (2019): “Proyecto Creamos para aprender”. 
https://pablomotril1980.wixsite.com/creamosparaaprender [consultat el 
24/08/2019] 

 

Motril, P. (2019): “Inquiry cube 2º ESO”  



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  51 

 

https://drive.google.com/file/d/1FTKWB0ol90xQ98ppwlt_bzg1UKS_Ibs6/view 
[consultat el 21/09/2019] 

 

Orozco, G. (1989): ”Mediaciones cognoscitivas y videos educatives -un reto 
para la produccions del aprendizaje-“. Signo Y Pensamiento, 8(14), 9-20. 
Recuperat a partir de: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/34
95 

 

Palacios, S. (2007): “El cine y la literatura de ciencia ficción como herramientas 
didácticas en la enseñanza de la física: una experiencia en el aula”. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 4(1), 106-122. 

 

Pérez, I. (2019): “Una propuesta para educar en igualdad de genero”. emtic   . 
https://enmarchaconlastic.educarex.es/294-emtic/igualdad-de-genero/3252-
mujeres-cientificas-el-genero-desconocido  [consultat el 17/09/2019] 

 

Petit Pérez M.F. i Solbes Matarredona J. (2012): “La ciencia ficción y la 
enseñanza de las ciències”. Revista de investigación y experiencias didácticas 
30(2), 55-72. 

 

Petit Pérez, M.F. y Solbes Matarredona, J. (2015): “El cine de ciencia ficción en 
las clases de ciencias de enseñanza secundaria (I). Propuesta didàctica”. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 12(2), 311-327. 

 

Petit Pérez, M.F. i Solbes Matarredona, J. (2011): “La ciencia ficción y la 
enseñanza de las ciències”. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de 
las Ciencias 30(2), 69-86. 

 

Petit Pérez M. F. i Solbes Matarredona J. (2016): “El cine de ciencia ficción en 
las clases de ciencias de enseñanza secundaria (II). Análisis de pel·lícules”. 
Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 13 (1), 176-191. 

 

Quirantes Sierra, A. (2011): “Fisica de Película: una herramienta docente para 
la enseñanza de Física universitaria usando fragmentos de películas”. Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 8 (3), 334-340. 

 

Rodríguez, A. (2015): “Por qué es importante la ciencia ficción". Hipertextual, 
 Jul 3, 2015, 20:02 (CET). https://hipertextual.com/2015/07/es-importante-la-
ciencia-ficcion [consultat el 13/07/2019] 

 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  52 

 

Sánchez, S. (2013): “TFM. Otro mundo para las ciecias. Ciencia ficción y 
literatura fantàstica para fomentar la lectura y mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje en las materias científicas”. Universidad de Granada. 

 

Solbes, J. i Traver, M. (2001): “Historia y epistemologia de las ciencias. 
Resultados obtenidos introduciendo historia de la ciència en las clases de física 
y química: mejora de la imagen de la ciencia y desarrollo de actitudes 
positivas”. Enseñanza de las Ciencias 19 (1), 151-162. 

 

Soler de Manuel, T. (2015): “TFM. Tecnociència i Ciència-ficció: La fi del món, 
d’Armageddon a La guerra dels mons”. Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Tapia, J.A. (1997): “Motivar para el aprendizaje”. Colección Innova, Editorial 
Edebé. 

 
 
Posino, X. (2013): “TFM. L’ ensenyament de la tecnologia a través de la ciència-
ficció.”. Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Vázquez, Á. i Manassero, M.A. (2009): “Expectativas sobre un trabajo futuro y 
vocaciones científicas en estudiantes de educación secundaria”. Revista 
Electrònica de Investigación Educativa volum 11(1).   
 
Victory, M. (2019): “TFM. Ensenyament-aprenentatge de continguts específics 
de tecnologia de 2n d’ESO a través de la ciència ficció mitjançant la 
metodologia de l’aprenentatge vivencial”. Universitat Politècnica de 
Catalunya 

 

Vílchez González, J.M. i Perales Palacios, F.J. (2005): “Enseñando física con 
dibujos animados”. Enseñanza de las ciencias, VII Congreso. 

 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. “Guías Didácticas 
de Educación Ambiental”  

https://josechuferreras.files.wordpress.com/2012/01/guc3ada-didc3a1ctica-ed-
ambiental-y-cambio-climatico.pdf [consultat el 17/09/2019] 
 
"Date un Vlog" - canal de YouTube: 
 https://www.youtube.com/channel/UCQX_MZRCaluNKxkywkLEgfA  [Diverses 
consultes de juliol a setembre de 2019] 

 
"Date un Voltio" - canal de YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCns-8DssCBba7M4nu7wk7Aw [Diverses 
consultes de juliol a setembre de 2019] 

 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  53 

 

Definición.de: https://definicion.de/?s=ciencia+ficci%C3%B3n [consultat el 
13/05/2019] 

 
“educacciontv” canal de YouTube:  “Ley Cuadrado – Cubo” publicat el 12 
d’abril de2013.  
 
Ferreras, Josechu (2012): “Efecto dominó. Un juego para comprender el 
cambio climático”. Publicado el 9 setembre de 2012  al Blog de l’autor. 

 https://josechuferreras.blog/2012/09/09/efecto-domino-un-juego-para-
comprender-el-cambio-climatico/  [consultat el 17/09/2019] 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VNqVxTdBl2k [Consulta el 23 de juliol de 
2019] 

 
“En ruta con la ciència” canal de YouTube: "¿King Kong podría existir? La ley 
del cuadrado cubo" publicat el 4 de juny de 2018.  
https://www.youtube.com/watch?v=L-eR2sSypHg [Consulta el 23 de juliol de 
2019] 

 

Filmaffinity: https://www.filmaffinity.com/es/main.html [consultat el 13/05/2019] 

 

Interactive periòdic table de Idaho National Laboratoty: 
https://inl.gov/periodic-table/ [consultat el 17/09/2019] 

 

Lenntech, tabla periòdica:  

https://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm [consultat el 
28/09/2019] 

 

Luanagames: 

 https://www.luanagames.com   [consultat el 17/09/2019] 

 

Proyecto Arquímedes del Ministerio de Educación. 
“http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/corredera.php?volver=1&usuario=
2&nivel= [consultat el 17/09/2019] 

 
Red Climántica: de la investigación a la sensibilización.  
 http://red.climantica.org/arranca-red-climantica-de-la-investigacion-a-la-
sensibilizacion/  [consultat el 22/09/2019] 
 
“Reactions” canal de YouTube. “The Science of the Avengers”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr3ov7R89Xo&feature=youtu.be 
 [consultat el 22/09/2019] 

 

 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  54 

 

Send your name to mars, NASA: 

 https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/[consultat el 
22/09/2019]  

 

Señorasque.com (2019): Article “Arrasa en Twitter: le piden un examen “friki” y 
elabora este examen de física basado en Star Wars”, publicat el 21/01/2019. 

https://www.segnorasque.com/arrasa-en-twitter-le-piden-un-examen-friki-y-
elabora-este-examen-de-fisica-basado-en-star-wars/ [consultat el 22/08/2019] 

 

The 3-Dimensional Periodic Cube: 
https://digital.sciencehistory.org/works/ws859g836) [consultat el 17/09/2019] 

 

Twitter de: @bjmahillo  [consultat el 21/08/2019 ] 

 

Twitter de: @pablofcayqca [consultat el 21 i 24/08/2019 i  21/09/2019] 

 

Twitter de: @ProfaDeQuimica [consultat el 22/08/2019] 

 
Wikiquote, la colección libre de citas y frases célebres: 

 https://es.wikiquote.org/wiki/Julio_Verne  [consultat el 13/05/2019] 

 

Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A8ncia-ficci%C3%B3 [consultat 
el 13/05/2019] 

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n  [consultat el 
13/05/2019] 

 
 

 



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANNEX 1. FITXES DIDÀCTIQUES 

 

 
 
 

  



La ciència ficció com a recurs didàctic a l'ensenyament de les ciències                                  76  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANNEX 2. ENQUESTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


