
Organitza: Amb el suport de:

Durant els últims 6 mesos, Sistemes Oberts ha ofert 
l’oportunitat a professors, mestres i alumnes d’infantil, 
primària, secundària i batxillerat de col·laborar 
estretament a partir de la hibridació i la convergència 
de les pràctiques artístiques i científiques amb 
l’objectiu de trobar punts de connexió entre la 
creativitat artística i l’experimentació científica a 
través de la discussió i col·laboració d’actors de 
diversos àmbits. 

Sistemes Oberts és un projecte que se centra en 
temàtiques entorn de l’aigua i uneix 600 alumnes, uns 
15 centres, investigadors, artistes, historiadors de l’art, 
comissaris, dissenyadors i educadors a través de la 
hibridació de disciplines. 

Es troben punts de connexió entre la creativitat 
artística i l’experimentació científica a través de 
xerrades, tallers per crear una exposició esdeveniment 
que tindrà lloc el proper 23 de maig a Fabra i Coats.

El MACBA, l’Institut d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona i la Universitat de Barcelona són els 
impulsors del projecte que ha comptat amb el suport 
de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología i amb 
la col·laboració de Fàbriques de Creació de Barcelona - 
Fabra i Coats i l’Institut de Cultura de Barcelona.
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Centres: 

Institut Premià de Mar

IES Centre d’Alt Rendiment  
de Sant Cugat del Vallès

Escola Cervantes

Col·legi Cor de Maria Sabastida

Mare de Déu del Diví Pastor

Institut Can Peixauet

Institut Lluís de Peguera

Institut Thos i Codina

Institut Enric Borràs

Institut Castell d’Estela

Col·legi Sagrat Cor Diputació

Escola Garbí

Institut Pau Claris

CREAMAT

Ro-Botica 

Equip:

Tonina Cerdà (MACBA)

Lluïsa García (IMEB)

Patricia Homs (UB)

Yolanda Jolis (MACBA)

Cloe Masotta (MACBA)

Maria Molins (IMEB)

Josep Perelló (UB)

Víctor Ramírez (MACBA)

Núria Zaragoza (UB)

Han participat:

Santiago Álvarez, Departament de 
Química Inorgànica de la UB

Eugènia Balcells, artista

Lali Bosch, curadora

Josep Maria Cervelló, Facultat  
de Geologia de la UB

Xavier Duran, químic  
i comunicador científic

Giancarlo Franzese, Departament 
de Física Fonamental de la UB

Carles Guerra, conservador  
en cap de MACBA 

Francesca Llopis, artista

Luthiers Drapaires

Cristina Madrid, Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals 
de la UAB

Annémie Maes, OKNO Bèlgica

Mireya Masó, artista

Núria Matas, Escola El Puig 
d’Esparreguera

Ignasi Pagonabarraga, 
Departament de Física 
Fonamental de la UB

Lluc Pejó, Aqualogy 

Narcís Prat, Departament 
d’Ecologia de la UB

Anna Sala, Escola El Puig 
d’Esparreguera

Suport web: Xavi Lloret 

Disseny gràfic: RUN 

Producció i Disseny Exposició 
Fabra i Coats: DTècnica
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Cert o fals? – Harmònica de cristall centra l’estudi i 
indaga sobre la creació i l’afinació d’una harmònica 
de cristall amb recipients reciclats omplint-los 
d’aigua. S’investiga sobre la relació entre els diversos 
nivells d’aigua i la configuració d’una escala musical. 
També es treballa amb diversos tipus de líquids que 
ajustin l’escala musical a partir de la seva densitat. 
Des de l’època dels grecs, s’ha relacionat l’escala 
musical amb les òrbites planetàries, base a partir de 
la qual els mateixos grecs van fixar l’escala musical.

Activitat: 13 h.

Grup:

Cert O fals? – 
HarmòniCa de Cristall

Instituts implicats:  
Sagrat Cor Diputació
Escola Cervantes

Alumnes de: 
2n, 3r i 4t d’ESO

Professora: 
Marta Ros
Sheila Hernández
Juan Antonio Lázaro
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Com el seu nom indica, Cristal·lització posa 
precisament l’èmfasi en el procés de formació 
dels cristalls. Aquesta transformació tan lenta del 
precipitat en forma de cristalls, i la conseqüent 
construcció d’estalagmites i estalactites, es troba 
perfectament documentada en aquest treball 
i realça la importància del procés, en tot tipus 
d’esdeveniment científic i artístic. 

En aquest cas, la construcció de la cova per simular 
el modelat càrstic: la formació d’estalactites i 
estalagmites, és en sí mateixa la peça expositiva.

Grup:

Cristal·litzaCió

Instituts implicats:  
Institut Can Peixauet

Alumnes de: 
3r ESO i BATX

Professora: 
Olga de la Morena
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Desmesura parteix de dos conceptes: d’una 
banda, el concepte de magnitud en relació 
a l’aigua i, de l’altre, el concepte d’aigua 
virtual, terme que defineix la quantitat 
d’aigua necessària per produir qualsevol 
producte. Els dos termes són relacionables 
perquè per calcular l’aigua virtual es treballa 
amb quantitats i percentatges. Com podem 
ser capaços de visualitzar i tenir consciència 
i, al cap i a la fi, comprendre, què representa 
una certa quantitat d’aigua? 

Activitat:12 h.

Grup:

desmesura
Instituts implicats:  
INS Castell d’Estela
Escola Garbí
IES Pau Claris
CREAMAT

Alumnes de: 
1er d’ESO, 4t d’ESO, 1r BATX

Professors: 
Montserrat Planella
Sergio del Moral 
Mariona Ballús 
Lídia Delgado
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L’Origen de la vida indaga la relació entre 
l’aigua i l’origen de la vida i, més concretament, 
el paper que l’aigua hi té i com la vida necessita 
d’un medi aquós per iniciar-se. 

Amb aquesta idea com a base, els alumnes han 
estudiat i treballat a partir de les assignatures 
tant de ciències pel món contemporani 
com d’arts, per endinsar-se en projectes 
cientificoartístics molt diversos que prenen 
forma de vídeos, escultures i peces que 
combinen la pintura, el collage i la fotografia.

Grup:

l’Origen 
de la vida

Instituts implicats:  
Institut Lluís de Peguera

Alumnes de: 
1r BATX

Professores: 
Maria del Carme Margarit
Montserrat Amich
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Itineraris d’aigua s’interessa sobre maneres per ampliar la curiositat 
vers el coneixement científic en els alumnes. S’ha indagat la nostra 
relació amb l’aigua, explorant els records, les experiències i les 
imatges que ens n’han pervingut per mitjà de les cançons o la 
literatura. Alhora s’han treballat conceptes científics a l’aula, com 
són ara els estats de l’aigua, l’anàlisi química, el consum que es fa de 
l’aigua... D’on ve l’aigua que bec? Quina composició química té? Quina 
cançó, poema relacionat amb l’aigua recordo amb especial emoció? 

Itineraris d’aigua treballa el tema de la identitat a partir de la relació 
que tenim amb l’aigua, des dels conceptes més estrictament científics 
fins a aspectes més poètics, intimistes i artístics. T’has imaginat 
mai fer un retrat d’un amic invisible a partir de missatges d’aigua? 
I aquest amic invisible, qui deu ser? Els missatges embotellats 
resoldran el gran enigma.

Activitat: 12:30 h.

Grup:

la CuriOsitat 
nO té límits –
itineraris d’aigua

Instituts implicats:  
Institut de Premià de Mar
IES Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu
Escola Cervantes

Alumnes de: 
3r primària, 1r ESO, 3r ESO, 
1r BATX, 2n BATX

Professores: 
Cristina Blayà
Cristina Camarero
Teresalina Callizo
Montse Bolaño
Marina Aragonès
Mercè Amores
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Com tractem el plor des de les diferents assignatures? Què és 
el plor? Com és una llàgrima? Què són les llàgrimes? De què 
estan compostes? Quanta aigua traiem amb un plor? Per què 
alguns ploren quan pelen cebes? Quanta aigua tenim al cos? 
Com podem calcular la quantitat d’aigua que perdem en un plor? 
Com regenera el cos l’aigua que ha vessat? Per què quan naixem 
plorem? Què passaria si no ploréssim? Tots els animals ploren? Les 
gotes de la pluja tenen la mateixa forma que les de les llàgrimes?

A partir d’una sèrie de qüestions sobre el plor, s’obren un gran 
ventall de portes per a les àrees de visual i plàstica, llengües, 
naturals, matemàtiques i socials: 

“La ciutat que plora” és un projecte fet amb llàgrimes de cartolina 
en què cada una relata un cas en què es va plorar a Mataró, se’n 
fa un mapeig col·lectiu explicant-ne el perquè, quan i on. 

Grup:

PlOra que PlOu

Instituts implicats:  
IES Thos i Codina

Alumnes de: 
2n ESO

Professora: 
Glòria Safont-Tria
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Prenent com eix principal el cicle de l’aigua i a partir 
d’una sèrie d’activitats relacionades amb els àmbits 
de la música, la plàstica, les ciències de la naturalesa  
i la tecnologia s’articula una narració digital en la 
qual hi participen alumnes, ordinadors i petits robots 
dissenyats, construïts i programats pels mateixos 
alumnes i a través del qual reflexionen, presenten i 
enfoquen el tema del cicle de l’aigua.

Una posada en escena que alhora que ens explica 
una història també ens mostra el procés de treball 
que la conforma.

Activitat: 11.15 h

Grup:

el viatge
de tlàlOC

Instituts implicats:  
Col·legi Cor de Maria Sabastida 
(Barcelona)  

Alumnes de: 
1er ESO

Professors: 
Pau Gimeno
Rocío Lara
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A partir del concepte “aigua” i centrant-se en l’ús i el consum, es proposa 
realitzar un treball d’art i ciència amb alumnes de secundària, des de les àrees 
d’Experimentals i Educació Visual i Plàstica. Com a aproximació a la diversitat 
d’enfocaments des dels quals podem estudiar el tema de l’aigua s’ha proposat 
als alumnes uns exercicis amb els que han explorat el tema des de molts punts 
de vista. Progressivament han anat delimitant els seus interessos i s’han dut 
a terme activitats molt diverses que van des d’explorar els sons de l’aigua a 
analitzar-ne la composició química, passant per l’ús que es fa de l’aigua i les 
possibilitats de reutilització, entre d’altres. Es vol fer palesa la importància 
del recull de dades com a procés necessari d’estudi per poder relacionar 
posteriorment els conceptes que es plasmaran plàsticament.

El vàter, símbol de la “porta de sortida” de l’aigua que utilitzem a casa. L’aigua 
que marxa segueix un circuit d’aigua “bruta” i després d’un procés tornarà a 
entrar a les llars convertida en aigua “neta”, i configurant el cicle de l’aigua.

Monedes, diners, desitjos, cost i propietat, necessitat...El vàter, tan quotidià i 
“privat”, utilitzat a mode de font on es demanen desitjos; on són les fronteres 
entre l’espai privat i l’espai públic?

Grup:

Ús i COnsum – 
demana un desig

Instituts implicats:  
Institut Enric Borràs

Alumnes de: 
2n ESO, 3r ESO

Professores: 
Eva Mateo
Carmen Olivares
Olga Montañá


