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Què és ArQuimia
ArQuīmia és un projecte que transforma les teories científiques en obres d’art. És 
un procés d’aprenentatge entorn l’art i la ciència, destinat a apropar aquestes 
dues disciplines a grups reduïts.

Aquest mecanisme es basa en la introducció i descoberta científica, de la mà 
d’un/a investigador/a, a un grup de treball sota l’atenta mirada d’un artista.

El que volem és acostar la ciència, des d’una vessant 
artística, per apoderar-los a través del procés i 
incentivar nous coneixements, passions i interessos.

Per fer-ho, proposem la creació d’un projecte 
científic de 6 tallers que segueixin el procés del 
mètode científic. Hipòtesi, recerca, investigació 
experimental, interpretació de resultats, validació 
d’hipòtesi i difusió dels resultats.



El repte sociocultural
El nostre repte és convertir a la persona en artista i apoderar-lo a través del 
mètode científic per tal que comprengui que no només pot gaudir de la 
ciència sinó que aquesta pot cobrar forma a través de qualsevol disciplina 
artística i que tots i totes som capaços de crear coneixement.

Volem contribuir a difondre i democratitzar la cultura científica en aquelles 
comunitats i col·lectius on és més complex accedir des d’un enfoc teòric o 
pràctic. Entenem que tot sovint, el llenguatge científic genera una barrera 
intel·lectual que dificulta la seva democratització, alhora, la situació 
geogràfica també és un impediment i són justament aquests murs els que 
volem trencar.

El coneixement propi de la ciència no té valor si no el transformem en un 
llenguatge comprensible per a tothom i si no el dotem d’un valor social, que 
ens ajudi a explicar les semblances i les diferències entre les persones, les 
raons que fan que dins d’un mateix territori l’entorn sigui tan diferent, etc.



Públic objectiu 
La introducció al mètode científic no s’entén només com una aproximació a la 
ciència sinó que s’entén com un procés d’apoderament personal que 
transforma el grup a través de dinàmiques participatives. 

Per aquesta raó, busquem identificar aquells col·lectius més sensibles de patir 
discriminació, com ara tercera edat, persones nouvingudes o joves en risc 
d’exclusió social per tal d’oferir una opció innovadora d’acostar la ciència a la 
comunitat i per tant, d’interrelacionar-se amb aquesta des d’un altre enfoc. 



Dinàmica de les sessions
Les 5 sessios s’han de realitzar comptant amb la dinamització tant d’un 
artista amb capacitat dinamitzadora i la presència d’un científic amb 
habilitats divulgatives capaços d’acostar l’art i la ciència al grup. 

El projecte es divideix en 3 grans etapes, cadascuna amb diverses sessions.

 

Descoberta Treball Presentació

Descoberta científica Sessió treball 1

Sessió exposicióDescoberta artística Sessió treball 2

Sessió treball 3



Dinàmica de les sessions
Descoberta

La primera part del projecte consisteix en una introducció a l’àmbit científic en 
qüestió i la vessant artística. 

A través de dinàmiques que combinen  la part teòrica (amb un enfoc 
essencialment didàctic i divulgatiu) amb la part experimental. 

La primera sessió es realitza amb el científic o científica. S’exposaran els principis 
científics bàsics per comprendre millor el cas d’estudi. Per fer-ho, l’educador/a, 
utilitza un llenguatge planer que facilita la comprensió i respecta el nivell de 
comprensió de cada membre del grup, ajudant-los sense esperar que tothom 
comprengui el contingut científic de la mateixa manera ni al mateix nivell. 

La segona sessió la realitza l’artista. Serà aquesta persona la que segueix 
acompanyant el grup al llarg del projecte. Amb un clar rol de “facilitador” aquesta 
persona ensenya l’essència de la vessant artística i alhora els dota de recursos 
per potenciar la seva creativitat i trobar la relació entre art i ciència. Per fer-ho, es 
nodeix d’exemples i també de l’explicació dels paral·lels entre el mètode científic i 
el procés de creació artística. 

 



Dinàmica de les sessions
Treball

Al llarg de les tres pròximes sessions el grup desenvolupa el seu potencial creatiu 
per crear, de forma individual, una representació artística de l’àmbit científic sota 
estudi. 

El que és interessant d’aquesta part és la preparació de la obra: 

1. La primera sessió es dedica a generar un espai que permeti a tots els 
participants trobar aquell vincle amb la ciència que més els cridi o a 
identificar una manera creativa de divulgar aquella disciplina científica. 

2. A la segona sessió es consolida la idea i s’inicia l’obra. 

3. La darrera sessió es dedica a finalitzar l’obra artística.

 



Dinàmica de les sessions
Exposició

Qualsevol procés científic finalitza amb l’exposició pública dels resultats. Per això, 
aquest projecte culmina amb una presentació pública de les obres realitzades 
per cada participant. 

Cada persona que hagi participat del projecte ha d’explicar la seva obra, a través 
d’una exposició oral, un escrit o un recurs audiovisual que ajudi a altres persones 
a comprendre totalment la seva obra i la seva relació amb la ciència. 

Algunes idees per exposar-ho poden ser: revista, bloc, plafons, etc.  

 



Consulta’ns com hem redefinint l’activitat en 
una situació de confinament i els materials que 

acompanyen l’activitat. 

hola@aracultura.com
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