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Les sinapsis són les connexions entre neurones. Aquestes connexions són l’inici de 

tot, són les ordres que ens permeten respirar, moure’ns, pensar, sentir, relacionar, 

entendre...  

Sinapsis artístiques són, per tant i en primer lloc, connexió, connectar. Connectar 

ciència amb art, moda, arquitectura, tecnologia, natura, matemàtiques, il·lustració...  

I així potser descobrir que de fet mai hi hagut desconnexió i que la relació entre 

diferents àmbits és molt present i ser-ne conscients ens pot fer més creatius i 

observadors. 

Potser això no ens ho havíem plantejat i no ho acostumem a entrenar però 

afortunadament el nostre cervell té plasticitat i es creen noves sinapsis en funció 

del que fem i entrenem, així que tot exercitant aquesta visió més global, creem 

noves sinapsis en el nostre cervell. Som el que entrenem! 

 

 

 

 

[proposta d’activitat – següent pàgina] 

Artistic Synapses 

Artistic synapse o connexió artística que relaciona el sistema 

vascular dels humans amb la ramificació del tronc i les 

branques dels arbres i finalment una aplicació artística 

relacionada, com és el vestit de la imatge. 

Artistic synapse o connexió artística que relaciona els 

elements químics presents en el cos humà amb les 

nebuloses i finalment un disseny d’alta costura inspirat 

en l’anterior descrit. 
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Proposta d’activitat: Xerrada + taller “Artistic Synapses” 

Descripció: a través d’exemples del blog “Artistic Synapses” veurem connexions 

artístiques entre la ciència i la natura, entre d’altres àmbits. Després l’alumnat 

buscarà i crearà les seves propostes, estil “mood board” – collage d’idees. En 

acabar presentaran la connexió trobada. 

Capacitat: activitat pensada per un grup classe, (30 alumnes aproximadament). 

Durada i dinàmica de l’activitat: 2 hores 

o Xerrada – mostra de diferents “Artistic Synapses” i presentació de 

l’activitat (30’). 

o Treball actiu per part de l’alumnat buscant les seves pròpies connexions 

artístiques. Es treballarà en grups, cada membre del grup ha d’elaborar 1/2 

connexions artístiques (30’). 

o Exposició dins del grup de les connexions artístiques de cada estudiant als 

altres membres del grup. També es podran compartir a les xxss, si així ho 

desitgen. Entre tots triaran la que els hagi agradat més i aquesta s’exposarà 

a la resta de la classe (30’). 

o Exposició per tota la classe d’un estudiant de cada grup, de la connexió 

triada per aquell grup. (30’). 

Materials: es proveirà a l’alumnat de fotografies i si tenen ordinadors i 

connexió a internet, també podran fer-los servir. 

Encaix de l’activitat en el currículum: el tipus de contingut i metodologia 

d’aquesta activitat té encaix en diferents aspectes del currículum.  

Científic 

Les “artistic synapses” que presentarem i elaborarem poden incloure continguts 

que es treballen en el currículum de ciències i inclús proposar-los a l’alumnat com 

a blocs temàtics de cara a l’elaboració de la connexió científico-artística, si així 

interessa. Així doncs alguns dels continguts que es poden incloure serien: 

- Materials de diferent tipus (minerals, roques, metalls, aire, aigua). 

- Ecosistemes i activitat humana: erosió, sismicitat i vulcanisme. 

- Elements químics bàsics de la Terra i els éssers vius. 

- Fòssils característics i procés de fossilització. 

- El cos humà, aparells, sistemes (p.ex. sistema nerviós, entre d’altres), 
òrgans, teixits i cèl·lules. 

- Els cromosomes, l’ADN. 

- La biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als 
organismes pluricel·lulars. 
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Àmbit Artístic – Educació Visual i Plàstica:  

Amb aquesta activitat es treballen diversos aspectes del currículum d’educació 

visual i plàstica com ara: 

- Realitzar produccions artístiques i demostrar iniciativa i creativitat. 
- Seleccionar els materials mes adequats per crear un producte artístic 

d’acord amb uns objectius prefixats. 
 Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos -

artístics desenvolupats. 
 Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques -

especificant els objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució. 
 

Àmbit Artístic – Arts escèniques i dansa:   

Amb aquesta activitat es treballa i potencia la competència artística i cultural, ja 

que comporta apreciar el fet cultural i artístic des de diferents vessants, com la 

fotografia, el disseny, la il·lustració, etc. Les capacitats cognitives, perceptives i 

comunicatives, la sensibilitat i el sentit estètic també es treballen ja que van 

íntimament lligades amb l’activitat en sí mateixa. 

Al ser una activitat oberta a les connexions artístiques que cadascú faci i trobi, és 

també inherent a l’activitat el fet de tenir una actitud oberta, respectuosa i crítica 

cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals, tant de la pròpia comunitat 

com d’altres comunitats i cultures. L’activitat comportarà també un treball d’equip, 

cooperació i respecte, així mateix valorat en el currículum. 

Globalment, des del punt de vista pedagògic... 

A través d’aquesta activitat es posa de manifest la “mirada” de l’alumne, de quin 

univers es nodreix, s’inspira i domina... i per tant també es posen en evidència, 

directa o indirectament, quins coneixements té. Per tant aquesta activitat el docent 

la podria proposar també com a associació d’idees abans i després d’un determinat 

temari i així fer-se un mapa dels coneixements previs de l’alumnat, d’idees 

preconcebudes o de coneixements adquirits, certs o erronis... I/o fer-la al final com 

a síntesi que posa de manifest coneixements adquirits. 

Contacte: Si teniu interès en contractar l’activitat o voleu més informació si us 

plau poseu-vos en contacte amb la responsable. 

Míriam Martí 

miriammartipallares@gmail.com  

+34 620713882 
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