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Sistemes oberts. Experimentalitat artística i creativitat científica 

2014-2015 Curs pel professorat de Secundària Post obligatòria i Batxillerats  
 
 

Sistemes oberts és un curs que ja va per la seva tercera edició i que ofereix 

al professorat l'oportunitat de descobrir i examinar la hibridació i la 

convergència entre les pràctiques artístiques i científiques. Dues formes de 

coneixement que no es poden valorar només en termes d’èxit o fracàs, sinó 

que cal entendre-les com a activitats de recerca i investigació del que ens 

és desconegut.  

 

El curs s'estructura en una sèrie de sessions que permetran obrir un espai 

d'exploració d'aquests punts de connexió entre la creativitat artística i 

l'experimentació científica a través de la discussió i la conversa entre 

protagonistes dels diversos àmbits. Les sessions presencials es 

complementaran amb treballs en grup que permeten explorar la sinergia 

existent entre pràctiques científiques i pràctiques artístiques. 

 

Amb la participació de Josep Perelló, professor agregat al departament de 

Física Fonamental i cap del grup OpenSystems de la Universitat de 

Barcelona.  

 

Organitzadors edició 2014-2015 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i OpenSystems de la 

Universitat de Barcelona. 

 

Dates 

15/10/2014-30/4/2015 ( 30 hores) de 18h a 20h 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 

Plaça dels Àngels,1 ( Barcelona) 

 

Inscripció 8/9/2014-15/10/2014 

http://www.macba.cat/ca/sistemes-oberts-2014 

REC0310656 C Reconegut pel Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 



 

 

Més informació 

http://sistemesoberts.wordpress.com  

 

Els dimecres 15 i 29 d'octubre, 12 i 26 de novembre, 14 de gener, 11 de 

març de 18 a 20h. 

30 d'abril sessió especial ( horari a concretar durant el curs) 

Lloc: MACBA  

Total: 30 hores. Inclou algunes sessions no presencials.  

 

Requisits de certificació 

Els requisits de certificació es faran en base a l’assistència, que haurà de ser 

igual o superior al 80% del total de les hores del curs i l'aplicació pràctica 

dels continguts que consistirà en la realització d'activitats al llarg del curs, 

de manera presencial o telemàtica i la presentació d'un projecte o exercici 

final. 

 

Criteris d'avaluació  

El pla d'avaluació inclou dos tipus d'avaluacions:una avaluació de la 

formació rebuda per part de les persones assistents i una avaluació 

d'aprofitament que es farà en base a l’assistència, que haurà de ser igual o 

superior al 80% del total de les hores del curs, d'una aplicació pràctica dels 

continguts que consistirà en la realització d'activitats al llarg del curs , de 

manera presencial o telemàtica i la presentació d'un projecte o exercici 

final. 

 

Objectius 

L’objectiu principal és generar un marc de treball clarament multidisciplinari 

basat en l'encontre dels 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. La present edició s’aproparà a la 

participació ciutadana i, entre altres, a la ciència ciutadana. Aquesta 

emergent forma de fer ciència convidar al ciutadà no expert a participar i 



implicar- se en una recerca. Sota aquesta premissa, el curs planteja aquests 

altres objectius més: 

 

- Posar l'èmfasi en la recerca i la investigació com a procés de treball entorn 

a allò desconegut i des d'uns procediments que estan directament 

relacionats amb aquestes dues formes de coneixement que no poden ser 

jutjades només en termes d'èxit o fracàs. 

 

- Entendre el curs com una experiència col·laborativa, un sistema obert que 

potenciï un espai de diàleg i reflexió conjunta per l’ intercanvi d’idees entre 

el professorat del àmbit de les ciències i les arts, i amb una transferència a 

l'aula que s'anirà duent a terme de forma paral·lela a través de recursos 

pràctics i conceptuals que s'oferiran al llarg del curs. 

 

Continguts 

Organitzat en sis sessions presencials que obriran un espai per a 

l'exploració i anàlisi d’aquests punts de connexió entre la creativitat artística 

i l'experimentació científica a través de la discussió i la conversa entre 

protagonistes dels diversos àmbits.  

 

Metodologia 

El curs combinarà sessions teòriques que tindran com a base l'encontre, 

discussió i conversa amb agents dels àmbits de les ciències i de les arts. El 

fil conductor d'aquestes sessions serà la formulació de preguntes per part 

dels professors sobre allò que els crea inquietud, curiositat o simplement 

desconeixen entorn aquests dos àmbits d'anàlisi. Aquestes faran emergir de 

forma natural quines són les sintonies que acabaran donant forma als 

equips de treball interdisciplinaris. Al llarg del curs a les sessions també es 

farà observació de material vari sobre les dues disciplines així com treball 

directe a les sales del Museu. El curs també contempla un espai telemàtic 

que permeti dur a terme activitats de treball col·laboratiu que obrin 

processos de diàleg i reflexió més enllà de les sessions presencials. El 

procés de treball del curs anirà prenent cos en el blog de Sistemes Oberts 

permetent al professorat participant i a l'alumnat d'aquest anar visualitzant 

el recorregut que pren els seus processos de treball.  



 

 

Programa 

Els dimecres 15 i 29 d'octubre, 12 i 26 de novembre, 14 de gener, 11 de 

març de 18 a 20h. 

30 d'abril sessió especial ( horari a concretar durant el curs) 

Lloc: MACBA  

Total: 30 hores. Inclou algunes sessions no presencials.  

 

15 D'OCTUBRE  

Creativitat científica 

Sessió organitzada en dues parts, la primera introduirà i comentarà el 

contingut global de Sistemes oberts organitzat en 12 hores presencials 

repartides en sis sessions i 18 hores de treball que inclouen la transferència 

a l'aula i la realització del projecte final, la metodologia de treball i les eines 

virtuals que s'utilitzaran durant els curs. La segona part examinarà de quina 

manera i perquè des de la ciència s'han anat generant vincles i sinergies 

amb les pràctiques artístiques contemporànies.  

Sessió conduïda per Josep Perelló professor agregat al departament de 

Física Fonamental de la UB. 

 

29 D'OCTUBRE  

Projectes científics participatius i la ciència ciutadana 

Sessió que presenta i debat diversos projectes de ciència ciutadana 

articulats des de l’Oficina de Ciència Ciutadana impulsada per Barcelona 

Laboratori i que rep el suport de RecerCaixa. Aquestes pràctiques busquen 

la participació ciutadana per tirar endavant una recerca científica 

conjuminant aprenentatge en comú i educació. Es vol investigar temàtiques 

properes a interessos ciutadans com ara la preservació del nostre mar 

(Observadors del Mar), el pol·len i les al·lèrgies al Poblenou (Punt 

d’Informació Aerobiològica) i a l’apicultura urbana (Abelles Urbanes). 

Sessió conduïda per Isabelle Bonhoure, OpenSystems UB 

 

12 DE NOVEMBRE 

Horts urbans i eines digitals de codi lliure 



Sessió pràctica que presentarà, discutirà i permetrà plantejar una recerca 

relacionada amb l’agricultura urbana. Instal·larem uns sensors d'humitat, 

temperatura i lluminositat. Rebrem aquestes dades que ens serviran per 

planificar millor l'hort i el seu consum d'aigua. Refarmthecity.org és un 

col·lectiu que es dedica a investigar eines anaalògiques i digitals de codi 

lliure per agricultors urbans. 

Sessió conduïda per Hernani Dias, membre de Refarmthecity.org 

 

26 DE NOVEMBRE  

Jo ja vaig estar aquí! 

Recórrer un espai, prendre un cafè o compartir un gest de complicitat 

ja no passa pel tàctil i el físic com a única estratègia. No cal aprofundir molt 

en el tema per entendre que l'univers 2.0, 3.0 ha passat a convertir-se en 

un espai per si mateix. Alguna cosa del tot inqüestionable i que 

no requereix molta poesia o imaginació. En aquesta sessió l'artista Fito 

Conesa ens plantejarà un recorregut per la Col•lecció MACBA que permeti 

definir l'espai, la pràctica i l'experiència museística mitjançant l'ús d'eines 

que actuïn com a filtre del real i sumeixen noves vies a la “esdeveniment-

visita” al museu. 

Sessió conduïda per Fito Conesa artista i coordinador del programa 

d'Habitació1418, l'espai d'activitat per al públic de 14 a 18 anys del CCCB i 

el MACBA. 

 

14 DE GENER  

Sistemes oberts."Work in progress" 

Sessió que presentarà una selecció de projectes que s’han desenvolupat en 

les dues edicions de Sistemes Oberts 2012-2013 i 2013-2014 i a on els 

propis professors ens explicaran la seva experiència. Es mostraran els 

resultats finals però també es compartirà el conjunt del procés: la definició 

del projecte, el treball a l’aula i la formalització final del projecte. L’exercici 

ha d’ajudar a poder definir els projectes que han de sorgir en el present 

curs Sistemes Oberts. 

Sessió conduïda Josep Perelló i Yolanda Jolis coordinadors del curs. 

 

 



 

 

11 DE MARÇ  

Sessió de presentació dels projectes finals 

La darrera sessió estarà dedicada a l'exposició dels projectes finals de cada 

grup de treball. Es discutiran de forma col·lectiva per tal de compartir punts 

de vista i opinions entre el propi professorat.  

Sessió conduïda Josep Perelló i Yolanda Jolis coordinadors del curs. 

 

DIJOUS 30 D'ABRIL 

Presentació pública dels projectes amb els alumnes participants 

El curs proposa al professorat una sessió de cloenda en la qual es 

convidaran als alumnes a participar en un espai final obert al debat de 

cadascun dels projectes presentats . 

 

 


