
Organitza: Amb el suport de:

L’aigua com a sinònim de vida, 
els misteris de la molècula d’aigua, 
la font de la cantonada de l’institut, 
les diverses transicions de fase de
l’aigua, les guerres i pugnes per l’aigua
en diversos països, l’aigua com a recurs
ambiental però també econòmic, 
la contaminació de l’aigua… 
Quin és el tema que més t’interessa?  
Amb qui voldries col·laborar?

Sistemes Oberts és un projecte col·laboratiu en què artistes, 
científics, professorat i alumnat de secundària crearem, 
inventarem, aprendrem, ensenyarem, compartirem perspectives 
transdisciplinàries al voltant de l’aigua.

La metodologia de treball es basa en la creació d’uns 5 grups de 
treball multidisciplinàries (idealment cada grup estarà compost per 
professors de diverses matèries, un artista i un científic). Aquests 
grups hauran de definir en la primera sessió el tema d’interès amb 
el qual treballaran durant les properes sessions.

Experimentació artística i creativitat científica

Un projecte col·laboratiu  
en què professors, alumnes,  
artistes i científics comparteixen  
perspectives sobre l’aigua 

Farem 6 sessions formatives que tindran 
lloc al MACBA de 18 h a 20 h, els dimecres 
següents:
• 12 de desembre de 2012
• 16 de gener de 2013
• 13 de febrer de 2013
• 6 de març de 2013
• 20 de març de 2013
• 10 d’abril de 2013

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 
i també al MACBA.

Per més informació, 
podeu consultar el bloc 
www.sistemesoberts.wordpress.com 
o enviar-nos un correu a 
sistemesoberts@gmail.com

Aquest curs està reconegut pel 
Consorci d’Educació com a curs de 
formació del professorat. 

Organitza: 
Universitat de Barcelona, Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona i MACBA
Amb el suport de la Federación Española 
para la Ciencia y la Tecnología


