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Sistemes Oberts proposa un projecte expositiu altament 
col·laboratiu amb professorat i alumnat de secundària 
a partir de la hibridació i la convergència de pràctiques 
artístiques i científiques. Volem trobar punts de connexió 
entre la creativitat artística i l’experimentalitat científica 
a través de la discussió i la conversa entre aquests dos 
camps: les ciències i les arts. El punt d’encontre cal trobar-
lo en el fet que ambdues formes de coneixement no 
poden ser jutjades només en termes d’èxit o fracàs sinó 
que sobretot cal entendre-les com una activitat de recerca 
i investigació d’allò que ens és desconegut.

L’experiència col·laborativa s’entén com un sistema obert en 
què al llarg del procés creatiu hi intervenen diversos elements 
desestabilitzadors. Es posa l’accent en l’aspecte creatiu de 
l’activitat investigadora del científic i en l’arrelament profund de 
l’activitat artística com un procés de coneixement i recerca.
La recerca en l’art i la creativitat científica seran, per tant, 
els motors que ens guïin per trobar els punts de connexió. 
Treballarem conjuntament per repensar les pràctiques artístiques 
i científiques al llarg del projecte:

1. Professors de secundària i batxillerat de l’àmbit  
de les ciències i les arts 
2. Investigadors en actiu que aporten una visió  
de la ciència més propera i personal
3. Artistes que ofereixen les seves capacitats, eines  
i imaginaris a l’hora de visualitzar processos i fenòmens
4. I finalment els mateixos alumnes

Per acabar, compartirem i posarem en comú les experiències  
en una trobada en què es presentaran els tallers, els debats  
o les creacions de cada centre de secundària.

La presentació pública del projecte es realitzarà el dimecres 
31 d’octubre a les 18 h al MACBA amb la participació de les 
tres institucions organitzadores: la Universitat de Barcelona – 
Barcelona Knowledge Campus, el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) i l’Institut Municipal d’Educació (IMEB). El 
projecte té el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT).
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Metodologia

Sistemes Oberts, coincidint amb l’Any Internacional de la 
Cooperació en l’Esfera de l’Aigua, té com a eix vertebrador 
l’aigua. Dins d’aquest marc general, s’encabeixen no només 
perspectives típicament científiques com les que ofereixen 
la biologia, la física, la química o la geologia sinó també 
perspectives sociopolítiques i econòmiques1. Ens trobem, des de 
l’inici, en un marc de treball clarament multidisciplinàries.
La primera sessió oberta a tots els professors inscrits serà el 12 
de desembre de 18 h a 20 h al MACBA. En aquesta primera sessió 
hi participaran no només els professors de ciències i d’arts sinó 
també investigadors de diversos camps d’estudi de l’aigua i 
artistes amb un bagatge científicotècnic.

La dinàmica transcorrerà mitjançant preguntes formulades per 
tot els participants sobre allò que no saben de l’aigua i sobre 
els aspectes pels quals senten inquietud i curiositat. Partint del 
no-saber de cadascú situem en un mateix punt de partida el 
professorat de les distintes disciplines, els científics “experts” en 
la matèria i els artistes.

Idealment, s’espera que participin dos professors de cada 
institut, un vinculat a disciplines científiques i l’altre a 
disciplines socials, les humanitats o les arts2. En aquest cas, 
els dos professors cal que comparteixin aquestes preguntes 
i inquietuds per tal de facilitar la feina posterior. S’agruparan 
els temes/preguntes/curiositats per afinitat, i es faran grups 
de treball de 5-7 persones. La dinàmica serà conduïda per 
facilitadors que guiaran tot el procés.

Així, la metodologia de treball es basa en la creació d’uns 5 
grups de treball multidisciplinaris (idealment amb professors 
d’arts i de ciències, un artista i un científic) en una primera 
sessió de treball. Els grups hauran de concretar la temàtica 
per explorar en properes sessions. Es trien els temes tenint en 
compte els currículums escolars.

1  L’aigua pot ser entesa com una mercaderia i per tant, amb valor d’ús però també 
amb valor de canvi. També hi ha diversos treballs que interpreten algunes guerres 
com a guerres per l’aigua. D’altra banda, tots som consumidors d’aigua i usuaris 
d’una xarxa de distribució.

2  Tanmateix, s’acceptaran professors que vinguin individualment d’un centre  
de secundària.
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Les 5 sessions de treball restants es realitzaran els dies: 16 de 
gener, 13 de febrer, 6 de març, 20 de març i 10 d’abril. Totes elles 
al MACBA de 18 h a 20 h.

Si s’omplís el grup dels dimecres, obriríem un grup els dilluns (10 
de desembre, 14 de gener, 11 de febrer, 4 de març, 18 de març i 
8 d’abril) amb el mateix horari, de 18 h a 20 h al MACBA.
Al llarg d’aquest període es durà a terme un seguiment per part 
del facilitador de cadascun dels grups i es documentarà tot el 
procés col·laboratiu3. De fet, aquest procés és el que considerem 
com a recerca i és molt més rellevant que el producte final 
resultant.

Es compartiran els recursos en el bloc del projecte: 
http://www.sistemesoberts.wordpress.com
A més, es poden fer preguntes i resoldre dubtes al correu: 
sistemesoberts@gmail.com 

Al llarg d’aquest procés formatiu s’ha de tenir en compte que:
trenquem fronteres disciplinàries, ens apropem a la recerca 
científica a través de la creació artística i a la recerca artística 
a través de la creació científica, experimentem en un sentit 
ampli i molt lliure, promovem una reflexió crítica vers la recerca 
científica, els seus objectius i els seus resultats, dissolem les 
jerarquies entre experts i no experts a fi de potenciar les 
capacitats de cada grup i seguir una filosofia de DIY (Do It 
Yourself) treballem amb material disponible als instituts i en 
fomentarem el reciclatge i la reutilització.

En aquestes sessions, els diferents grups hauran de compartir 
amb la resta el seu treball. A la sisena i darrera trobada 
s’intercanviaran els diferents processos viscuts pels professors. 
La discussió crítica de la darrera jornada ha de servir de 
preparació final de cara a una presentació d’una o més activitats 
participatives relacionades amb el tema escollit durant el mes de 
maig on l’alumnat també pugui trobar-se si escau.

3  Aquesta documentació també formarà part del projecte expositiu. Una 
especialista relatarà les observacions en aquestes sessions però no es descarta que 
aquest treball també el realitzin alguns dels centres de secundària participants.
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Paral·lelament a la formació, els professors iniciaran el treball a 
les aules per pensar col·lectivament un projecte expositiu en el 
format que es decideixi i s’hi inclouran activitats participatives. 
La presentació de la recerca que es durà a terme es farà a 
càrrec d’alguns dels membres dels grups de treball als que 
pertany el professor. En la presentació de la proposta, si es creu 
convenient, també hi participarà el facilitador.

La idea és generar dinàmiques entre els alumnes altament 
cooperatives basades en preguntes que no cal que ningú 
sàpiga respondre. El facilitador s’encarregarà de difondre 
i/o acompanyar a alumnes i professors amb activitats que 
estiguin relacionades amb el tema de recerca (exposicions, 
tallers, laboratoris de centres de recerca, xerrades, museus, 
etc.). Al llarg del procés s’intentarà materialitzar la recerca en 
alguna intervenció que nodrirà la trobada final entre tots els 
participants. Tanmateix, es vol incidir en la importància de la 
recerca i en els processos creatius més que en el resultat final 
d’aquest procés.

Els objectius principals a l’hora d’emprar aquesta metodologia són: 
1. Emfatitzar els aspectes més creatius i innovadors presents en 
l’experimentació i la recerca artística i científica, 
2. Recalcar que l’art és capaç d’aportar la visió d’una ciència 
oberta a la participació i no acabada
3. Catalitzar les connexions entre diverses disciplines i crear un 
espai transdisciplinari, 
4. Fomentar debat públic i social respecte a determinades 
pràctiques científiques.
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Calendari

Presentació pública de Sistemes Oberts: 
31 d’octubre a les 18 h al MACBA

Formació i acompanyament del professorat: 
6 sessions els dimecres de 18 a 20 h al MACBA
• 12 desembre de 2012 de 18-20 h
• 16 de gener de 2013 de 18-20 h
• 13 de febrer de 2013 de 18-20 h
• 6 de març de 2013 de 18-20 h
• 20 de març de 2013 de 18-20 h
• 10 d’abril de 2013 de 18-20 h

Si es tanqués el grup dels dimecres, obriríem un grup els dilluns 
de 18 h a 20 h al MACBA: 10 de desembre, 14 de gener, 11 de 
febrer, 4 de març, 18 de març i 8 d’abril.

Dinamització a les aules: gener-abril 2013

Trobada final entre tots els participants: maig 2013
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