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PROJECTE “JOVES, CIENTÍFICS I ÈTICA” 

 

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i la Obra Social “la Caixa” 

coorganitzen, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, el projecte “Joves, científics i ètica”. 

L’objectiu del projecte és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva 

implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen al voltant de temes d’actualitat 

vinculats a la descoberta científica i les seves implicacions socials, com el canvi climàtic, 

la biomedicina, la nannotecnologia, la robòtica i tants altres.  

El projecte consisteix en que joves estudiants de 3r d’ESO  debatin  i coneguin els 

aspectes ètics que comporta la recerca científica i estableixin les seves pròpies 

conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en 

ètica. 

En aquesta segona edició es proposa com a tema de fons la Robòtica, estructurat en 

quatre grans subtemes:  

a) Impacte de la robòtica al mercat laboral 

b) Límits de la intel·ligència artificial 

c) Robòtica i relacions afectives 

d) Robots als conflictes bèl·lics  

Cada escola participant aporta 4 grups/classe d’alumnes. Cadascun dels grups 

treballarà un d’aquests subtemes. 

Hi haurà un grup de científics que es desplaçarà als centres educatius per impartir 

xerrades que tractaran aquestes temàtiques. 

Els científics participants seran joves estudiants de doctorat i Postdocs de l’Institut de 

Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC UPC) 

A l’inici del projecte es duran a terme dues sessions formatives adreçades als professors 

dels centres educatius participants. 

Pla de treball 

Calendari 

1.Formació  2.Treball previ  3.Visita del 
científic 

4.Treball 
posterior  
 

5.Trobada final 
 

27 setembre 
4 d’octubre 
 

Roboetica 
 
Plantejar als 
alumnes les 
preguntes 
transversals 

Entre el 23 i el 
27 d’octubre 

Treballar les 
preguntes 
especifiques de 
cada tema 

29 de novembre 

 

 

 

1. Formació adreçada al professors:   



JCE Robòtica.Docx  12/9/2017 

Lloc:  Auditori de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (Passeig Lluís 

Companys, 23 de Barcelona) 

 

Sessió 1: Dimecres 27 de setembre de 16.30h a 19.30h 

Sessió 2: Dimecres 4 d’octubre de 16.30h a 18.30h 

 

Persones destinatàries: Professorat del centre directament implicat en el projecte, 

conduint  el debat amb els alumnes de 3r o coordinant aspectes organitzatius. 

Sessió 1: 
 
Aquesta sessió formativa anirà a càrrec de personal del CESIRE de Ciències. Aquesta 
formació facilitarà les eines i estratègies adients que han d’ajudar als docents a conduir 
el debat ètic amb els seus alumnes 
 
En aquesta formació es resoldran els dubtes que els centres puguin tenir sobre els 

aspectes organitzatius del projecte “Joves, científics i ètica” i el treball que cal realitzar 

amb l’alumnat. 

Sessió 2: 

La sessió formativa anirà a càrrec de Pablo Jiménez, doctor en enginyeria, científic titular 

del CSIC i responsable científic de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC –

UPC). Impartirà la xerrada “Roboètica: fonaments, motivació i prospectiva d’una 

ètica dels sistemes robòtics”. La xerrada pretén proveir al professorat dels 

coneixements especialitzats necessaris per participar als debats amb coneixement de 

causa. Per aquest motiu començarem definint el robot com una màquina que 

transcendeix el concepte tradicional de màquina. Veurem què és el que els científics 

entenem per robot i analitzarem la realitat del robot (a dia d'avui) versus les expectatives 

generades a la cultura popular. Afortunadament ha estat la pròpia comunitat científica 

qui ha pres la iniciativa de definir el concepte de "Roboètica", la qual cosa mostra la 

nostra implicació moral pel que fa les conseqüències de la nostra recerca. Veurem la 

gènesis i desenvolupament d'aquesta definició, i assistirem a la progressiva incorporació 

d'altres actors en el debat, principalment des del punt de vista regulatori a nivell 

institucional (governs, UE). Repassarem breument els àmbits d'aplicació on la roboètica 

toca temes especialment sensibles: laboral, domèstic i de serveis, bèl·lic i seguretat, 

assistencial, educacional, afectiu, i personal, incidint tant en la desiderata com en els 

riscos potencials que hi podem trobar. 

  

2. Treball previ a l’aula abans de la visita del científic ( sessió 1):  

El centre organitzarà l’alumnat de 3r d’ESO en 4 grups. Cada grup treballarà un dels 

aspectes sobre robòtica i ètica: 1) mercat laboral 2) Intel·ligència artificial 3) Relacions 

afectives 3) Conflictes bèl·lics   

El professorat explicarà als nois i noies que és la Roboètica i es plantejaran les següents 
preguntes (transversals a tots els subtemes): 
 

1) Què es un robot i en què es diferencia d'una màquina?  
2) Què hi ha de cert sobre allò que es mostra de la robòtica a la ciència-ficció 

(pel·lícules, series, llibres...)? 
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3) Quines coses t'agradaria que fessin els robots i quines altres coses consideres 
que es millor que continuïn fent els humans? 

 
 

Aquest treball suposa una dedicació d’una hora lectiva. 
 

3. Visita dels científics entre el 23 i el 27 d’octubre (sessió 2): 
 

Explicació, a càrrec dels investigadors, de cadascun dels subtemes. S’introduiran, 
per cada subtema, unes preguntes que els alumnes hauran de treballar 
posteriorment a l’aula 
 
a) Impacte de la robòtica al mercat laboral 

 
a.1) Pot la robòtica tenir un impacte negatiu en el mercat de treball? Perquè? És 
la robòtica el problema? 
a.2) Quines feines no haurien de ser mai executades per robots? 
a.3) Haurem de treballar en el futur? És possible viure sense treballar? Serà la 
renda bàsica necessària? 

 
b) Límits de la Intel·ligència Artificial 

 
b.1 Què fa que alguna entitat sigui intel·ligent? Què entenem per intel·ligència? 
b.2 Haurien de ser intel·ligents els robots? 
b.3 Quin impacte tenen els sistemes intel·ligents a la vida de les persones i la 
societat? (Limiten? Augmenten? Privacitat i dades?) 

 
c) Robòtica i relacions afectives 

 
c.1 Podem arribar a estimar un robot? 
c.2 Els robots haurien de tenir cura dels nostres éssers estimats, com avis o fills? 
c.3 Es poden dur a terme relacions sexuals entre els robots i les persones? 
 

d) Robots als conflictes bèl·lics 
 
d.1 Un robot industrial fa millor algunes tasques (ràpid, precís, segur). Què vol 
dir fer ‘millor’ la guerra? 
d.2 Les decisions bèl·liques poden ser preses de manera autònoma? 
d.3 On ens porta a mig/llarg termini l’aplicació bèl·lica de la robòtica i la 
intel·ligència artificial? 

 
 
 

4. Treball posterior a l’aula després de la visita del científic (sessió 3): 
 
A partir de les preguntes plantejades, de les informacions aportades en la xerrada 
amb el científic i del debat generat en aquesta, els alumnes debaten i extreuen 
conclusions conjuntament amb el professor o professora de l’aula. Aquest treball 
suposa una dedicació d’una hora lectiva. 
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5. Trobada final de projecte  al Cosmocaixa. 29 de novembre de 2017 al matí: 
 

S’establiran 4 grups de treball, un per cada subtema. Cada grup de treball estarà format 
per  dos representants de cadascun dels 5 instituts i treballaran en paral·lel. Els alumnes 
exposaran les seves conclusions i les debatran entre ells en cada grup de treball. Aquest 
debat serà conduït amb suport extern. Fruit d’aquest debat sorgirà un document comú 
de conclusions. 
 
A aquesta trobada final estan convidats, els alumnes de 3r d’ESO, que el centre cregui 
convenient, amb  entrada gratuïta per a visitar el Cosmocaixa, durant la primera part del 
matí i mentre els representants del grup estan treballant en les conclusions. 
 
A la segona part del matí, un representant de cada grup de treball presentarà 
públicament les conclusions a les quals han arribat. El públic d’aquesta presentació serà 
l’alumnat del 3r d’ESO que hagi anat al Cosmocaixa.  
 
L’acte clourà amb una conferència a càrrec de la Dra. Carme Valls amb el títol 
Dissenyant l'assistent perfecte: Robòtica, ètica i literatura. 
 
Carme Torras (www.iri.upc.edu/people/torras) és doctora en informàtica i professora 
d’investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), on lidera un 
grup de recerca dedicat a la robòtica assistencial i col·laborativa. Convençuda que la 
ciència-ficció pot ajudar a promoure l’ètica en la robòtica i les noves tecnologies, ha 
escrit les novel·les “La mutació sentimental” (Pagès Editors, 2008) —premis Pedrolo i 
Ictineu— i “Enxarxats” (Males Herbes, 2017). 
 

6. Breu CV dels científics participants i descripció de la sessió 
 
 
Sergi Foix és investigador del grup de Percepció i Manipulació de l’Institut de Robòtica 
i Informàtica Industrial, CSIC-UPC. Es va doctorar per la UPC el juliol de 2016, i va 
obtenir un Màster en Automàtica i Robòtica per la UPC (2010) i un Master of Science en 
Sistemes intel·ligents per la University of Sunderland al Regne Unit (2008). Actualment, 
els seus camps d’interès són la planificació mitjançant visió activa, l’estimació de la 
posició d’objectes deformables per tasques de manipulació robòtica, el control de robots 
en tasques de robòtica assistencial i l’estudi de nous mètodes d’interacció robot-persona 
per a tasques col·laboratives.  
 
Descripció de la sessió: Impacte de la robòtica al mercat laboral  
 
La història de la humanitat està plena de grans canvis tecnològics que, de forma directa 
o indirecta, han tingut un impacte important al mercat laboral. Alguns d’aquests canvis 
han estat interpretats com a positius i d’altres com a negatius. Uns quants exemples 
clars d’aquests canvis han estat: la revolució industrial del segle XVIII, la invenció de 
l’automòbil, l’electricitat, els ordinadors, l’automatització industrial i la Internet, entre 
d’altres. Com gairebé sempre, en el moment de la seva aparició, molts d’aquests canvis 
tecnològics van produir una certa alerta social conseqüència de la por a una possible 
pèrdua irreversible de llocs de treball. A la llarga però, s’ha demostrat que tot i que 
aquests canvis van representar una pèrdua temporal de llocs de treball en sectors 
determinats, la seva aparició va crear molts més llocs de feina en l’àmbit laboral global. 
El motiu d’aquest increment fou, en gran part, conseqüència de dos factors: l’aparició de 
nous tipus de feina, inexistents fins al moment degut a la manca de la tecnologia 
emergent, i l’adaptació del personal dins del mateix sector.  
Avui en dia, els grans avenços tecnològics en el món de la robòtica han posat, un altre 
cop, en alerta a la població. Ens trauran el treball els robots? Apareixeran nous sectors 
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laborals gràcies a la robòtica? Ens podrem adaptar al canvi? Tot i que la història ens fa 
pensar que el patró econòmic, social i laboral es repetirà, alguns analistes pensen que 
aquest cop serà diferent. Què hi ha de diferent? 
 
Gerard Canal és graduat en enginyeria informàtica per la UPC (2013) i té un màster en 
Intel·ligència Artificial per la UPC, UB i URV. Actualment està fent un doctorat en 
robòtica, amb èmfasi en robòtica assistencial al servei de les persones amb necessitats, 
prenent atenció a com han d'interactuar els robots amb les persones i com s'han de 
comportar per tal de fer més agradable aquesta interacció. 
 
Descripció de la sessió: Límits de la Intel·ligència Artificial 
 
La Intel·ligència Artificial (IA) és quelcom del que es parla gairebé cada dia als noticiaris. 
Des d'un programa capaç de guanyar al campió mundial de Go, fins a com els cotxes 
sense conductor evolucionen dia a dia, passant per com la IA por ajudar a crear 
vacunes1. Així doncs, és un tema recurrent i que aixeca la preocupació de la societat 
davant la possibilitat d'obtenir màquines que es puguin arribar considerar intel·ligents, i 
que puguin prendre decisions potencialment perilloses, basant-se en el seu propi criteri 
“virtual”. Però, quins són els límits que hi ha en la IA? Hi ha límits “naturals”, o som 
nosaltres, els humans, els que hauríem d'imposar aquests límits?  
Però abans d'això, i per poder situar un marc comú de debat, ens preguntarem primer 
què és la intel·ligència. Què és el que fa que un robot sigui intel·ligent i una liquadora 
no? Podríem tenir una "liquadora intel·ligent" en el futur? Per respondre aquestes 
preguntes, hi ha diversos factors a tenir en compte. Per començar, hi ha diversos tipus 
d'intel·ligència (corporal, musical, lògica, emocional...), i no totes les persones els 
posseïm tots – o almenys no en els mateixos nivells. El debat, doncs, s'encamina cap a 
quins tipus d'intel·ligència podrien tenir les màquines i, més important, quins (no) haurien 
de tenir. Tot i això, no tot és dolent en la IA, aquesta ens ofereix moltes possibilitats de 
progrés i ajuda a la realització de tasques que abans ens resultaven molt més 
complicades o perilloses. Està clar que estem construint un futur ple de màquines 
sofisticades, futur que cada dia és menys ciència ficció i més realitat. Així doncs, és el 
moment de decidir com volem que sigui aquest futur on la IA hi jugarà un paper 
protagonista i on els humans hi podem guanyar molt, però també perdre-hi en temes 
com privacitat o seguretat, entre d'altres. Aleshores, on són els límits de la IA, o on els 
hem de situar els humans? 
 
 
Anaís Garrell és matemàtica per la Universitat de Barcelona, va cursar el doctorat a la 
Universitat Politècnica de Catalunya en temes de robòtica cooperativa, navegació de 
robots i interacció entre robots i humans. Actualment treballa com a postdoc a l’Institut 
de Robòtica i Informàtica Industrial en temes de robòtica social i robots aeris 
d’acompanyament.  
 
Descripció de la sessió: Robòtica i relacions afectives 
 
Actualment la robòtica està més a prop que mai dels humans, podem trobar robots que 
ens ajuden a transportar objectes o que proporcionen informació en espais públics, com 
estacions de trens o centres comercials. S’estima que en tot el planeta hi ha més de 1,4 
milions de robots industrials, però si a més a més hi afegim articles que ens trobem a 
les nostres cases, com aspiradors automàtics, el nombre supera els 10 milions.  
En concret, la robòtica domèstica està creixent de manera exponencial, i les relacions 
que es creen entre el robots i les persones seran cada vegada més properes i familiars. 
Per exemple, un enginyer xinès de 31 anys, va construir i dissenyar un robot capaç de 
parlar i llegir alguns caràcters xinesos, i després de dos mesos convivint-hi va contraure 
matrimoni, no de manera oficial perquè no ha estat reconegut per les autoritats. És per 
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això, que la robòtica afectiva té un gran interès i ha de ser estudiada amb cura pels 
experts.  
Es per això, que en aquesta xerrada-debat es tractarà el tema de les relacions afectives 
entre els robots i les persones, així com debatre si algun dia els robots poden arribar a 
tenir emocions o si haurien de tenir els mateixos drets fonamentals que els éssers 
humans. El principal objectiu és entendre en quin punt ens trobem en la robòtica i fins 
on creiem que podem arribar, què esperem, o quines capacitats hem de ser capaços de 
desenvolupar per a fer les nostres tasques diàries de manera més còmoda amb l'ajuda 
dels robots o de la intel·ligència artificial. 
 
En aquesta sessió, es recomana que prèviament els alumnes hagin vist el primer capítol 
de la segona temporada de la sèrie «Black Mirror»2 , i si és possible la pel·lícula «Her». 
 
 
 
Joan Vallvé és enginyer Industrial per la UPC especialitzat en automàtica. Va cursar el 
Màster en Automàtica i Robòtica i està acabant el seu doctorat sobre la localització de 
robots mòbils i mapeig de l’entorn.  
 
Descripció de la sessió: Robots als conflictes bèl·lics 
 
Una de les aplicacions que ha tingut històricament la tecnologia i la ciència ha estat la 
bèl·lica. L’impuls per obtenir un avantatge a curt termini, produeix un “giny” que passat 
un temps pot acabar a l’abast de totes les parts. Després de cada nova invenció i en 
veure el seu efecte (especialment en mans d’altres) comença un lent moviment contrari 
per regular-ne o prohibir-ne l’ús. Amb això, a cada nou “giny” bèl·lic i després les 
tragèdies causades, la humanitat té una nova amenaça que ha de gestionar i vigilar. 
Mines antipersona, armes biològiques, armes químiques...  
L’invent de la bomba nuclear també n’és un exemple important per la seva magnitud 
destructiva. Encara avui les bombes nuclears segueixen proliferant (Índia, Pakistan, 
Israel, Sudan del Sud i Corea del Nord no són signants del tractat de no proliferació) i 
entre EUA i Rússia encara tenen prop de 15.000 armes nuclears. Avui l’aplicació bèl·lica 
de la intel·ligència artificial i la robòtica pot portar a un nou paradigma mundial de nou. 
Sorgeixen molts debats ètics que intentarem plantejar i reflexionar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


