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EL PLANETARI
El planetari està compost per una cúpula inflable, on els 

participants entreu i observeu per tot el vostre voltant les 
imatges projectades en 360º i amb so envoltant.

Conforma una experiència lúdica educativa que apropa l’astronomia 
i altres ciències a totes les edats. Al ser mòbil el podem portar fins 
al vostre centre sense que us hagueu de moure de lloc.



ASPECTES TÈCNICS

2,8 metres d’alçada

6 metres de diàmetre

Capacitat: 20-25 persones

Accessibilitat per a tothom

Instal·lació segura i assegurança 

de responsabilitat civil

Poc vent

Presa de corrent 220~230 volts i 

3.000 watts mínim

Preferiblement en un interior

Terreny pla (si és de sorra

s’ha de comunicar)

Ombra i sense humitat
Muntatge 1h abans d’iniciar les 

activitats

Temps desmuntatge 45 min

EL PLANETARI



PLANETARI
SERVEIS

El planetari mòbil constitueix una activitat festiva única 
i original que actua com a reclam per a tot tipus de 
públic. Hi té cabuda en una fira, festa major o d’altres 
esdeveniments lúdics i culturals. La infraestructura 
desplegada crida molt l’atenció dels visitants, a qui se’ls 
desperta la curiositat.

També es pot convertir en una activitat familiar per a 
biblioteques, ludoteques, ampas i altres associacions 
amb la que tota la família podrà descobrir les projeccions 
d’astronomia a 360º totalment interactives amb els més 
petits.

Les projeccions s’adapten a la temàtica de l’esdeveniment 
i a les edats i interessos dels participants, realitzant 
sessions que poden durar entre 15 i 30 minuts.

https://www.youtube.com/watch?v=UD6TiPHLxVo


PROJECCIONS
SERVEIS/PLANETARI

El País del Quatre  

Descobrim com ser uns autèntics astronautes observant 
els elements del cel nocturn i diürn, les estacions de 
l’any i la Lluna, i viatjant pel Sistema Solar. Interactiva 
i adaptada a cada edat. Projecció acolorida en dibuix.

Comentada en viu pels educadors en català, castellà o 
anglès.

Perri i els planetes

Ajudem a en Perri a descobrir què són els meteorits i 
d’on surten. Juguem a imaginar formes als núvols, vivim 
diferents fenòmens meteorològics i viatgem per tot el 
Sistema Solar amb la nostra nau! Interactiva i adaptada 
a cada edat. Projecció acolorida en dibuix amb algunes 
imatges realistes.

Comentada en viu pels educadors en català, castellà o 
anglès.

El conte d’Orió

Coneixem a Orió, el gran caçador del Cel representat 
en forma de constel•lació. Ens endinsem a la seva 
llegenda, descobrint els seu amics i enemics, recorrent 
llocs estranys i vivint aventures impossibles. Projecció 
en efecte dibuix de neó. 

Comentada en viu pels educadors en català o castellà.

Fragmentos del cosmos

Observem diferents elements galàctics més enllà del 
Sistema Solar descobrint les seves característiques 
úniques. Projecció realista.

Comentada en off en castellà. 

https://www.youtube.com/watch?v=nuQkGNVh3zk


Els nostres cels 

Aprenem a interpretar el cel nocturn des de la Terra, 
observant els principals elements i constel•lacions 
observables. Projecció en dibuix realista.

Comentada en viu pels educadors en català, o 
comentada en off en castellà, anglès o portuguès.

Del Sol a Oort 

Recorrem planetes, satèl•lits, cometes i asteroides que 
trobem des de la nostra estrella fins al núvol d’Oort. 
Podem explorar les seves superfícies i estudiar-ne les 
seves característiques. Projecció realista efectista.

Comentada en viu pels educadors en català o anglès, o 
comentada en off en castellà.

Planetas extrasolares

Comprovem amb quins mètodes es descobreixen 
sistemes planetaris, quines característiques han de 
tenir per afavorir l’aparició de vida i com ens hi podríem 
comunicar.  Projecció realista efectista. 

Comentada en off en castellà, anglès o francès.

El Món Anell

Després de visitar alguns dels planetes del Sistema 
Solar, imaginem com podria sorgir la vida a l’exoplaneta 
extrasolar Gliese 581c, descobert el 2007. Projecció 
realista efectista. 

Comentada en off en català o castellà.

https://www.youtube.com/watch?v=tGzRETIBZ_U


Crònica d’un viatge a la Terra

Analitzem les característiques dels planetes del Sistema 
Solar i comprenem el perquè de les estacions de l’any 
de la Terra, les fases de la Lluna i els eclipsis. Projecció 
realista.

Comentada en off en català, castellà o anglès.

Dos trocitos de vidrio

Repassem la història de l’astronomia i els seus principals 
personatges i descobriments. Aprenem com funcionen 
els diferents tipus de telescopis i entenem algunes 
curiositats astronòmiques gràcies a la física i la química.  
Projecció realista.

Comentada en off en castellà, anglès, francès, italià o 
alemany.

Buscant vida al Sistema Solar

Analitzem els planetes i satèl·lits del Sistema Solar a 
la recerca de les condicions necessàries per a què hi 
hagi vida, aturant-nos en aquells on hi existeix alguna 
probabilitat. Projecció realista efectista.

Comentada en viu pels educadors o comentada en off 
en català, castellà, anglès, francès, italià, alemany o rus.

Imaginant

Viatgem a planetes llunyans, on les condicions poden 
ser diferents a les de la Terra, i imaginem quins tipus de 
vida podria haver-hi, segons els principis de la biologia 
que coneixem. Projecció realista efectista.

Comentada en viu pels educadors o comentada en off 
en català, castellà, anglès, francès, italià, alemany o rus.

Cambio climático

Aquesta projecció ens respon moltes preguntes: 
què és el canvi climàtic, què l’està provocant i quines 
conseqüències se n’esdevenen? Què passarà en un futur 
proper? Quines mesures podem aplicar per a frenar i 
apaivagar els seus efectes?  Projecció realista.

Comentada en off en castellà.

https://www.youtube.com/watch?v=bCzutha8D-s


Les sessions al planetari es completen amb 
la carpa astronòmica, un espai que ajuda 
a despertar la curiositat astronòmica dels 
participants abans d’entrar al planetari i els 
amenitza l’espera.

A la carpa poden experimentar amb diversos 
elements que ajuden a comprendre alguns 
principis físics de l’espai, veure l’exposició 
fotogràfica d’elements galàctics amb imatges 
reals de la NASA, contemplar diverses maquetes 
de satèl·lits i coets històrics... Tot acompanyat 
de les explicacions de la dinamitzadora. 

Des de l’aventurer més petit fins a l’intel·lectual 
més veterà gaudiran amb la carpa astronòmica 
de Cel Obert.

CARPA ASTRONÒMICA
SERVEIS



OBSERVACIÓ AMB TELESCOPI
SERVEIS

Amb el nostre telescopi tothom podrà descobrir 
i explorar els elements nocturns que ens ofereix 
l’espai, i el Sol de dia, en festes, fires i tota mena 
d’esdevenimnents celebrats a la nit. 

Cossos que es veuen a simple vista com la lluna, 
planetes tan coneguts com Saturn i estrelles tan 
brillants com Sirius o el nostre Sol sorprendran 
als participants al ser vistos amb més detall. 

Als més petits els encantarà observar més enllà 
del nostre planeta, i als grans els sorprendran 
els elements desconeguts que tenim cada nit 
al cel i podran satisfer les seves curiositats 
astronòmiques. Tot dinamitzat per les 
explicacions del nostre personal professional.



TALLER-ESPECTACLE
SERVEIS

Un científic molt peculiar i la seva ajudant aniran extraient de la seva maleta utensilis 
i materials del seu propi laboratori, d’allò més curiosos. El científic s’arrancarà a 
realitzar diferents experiments per a demostrar, de manera divertida, visual i didàctica, 
característiques físiques i químiques dels planetes del Sistema Solar i d’altres elements 
galàctics.

Petits, grans i mitjans gaudiran del taller-espectacle i es divertiran i aprendran mentre 
el personatge va realitzant proves amb materials que ens poden resultar familiars, però 
amb els que es poden explicar i provar grans teories científiques!

Per què en un planeta hi fa fred i en l’altre calor? Com es produeixen els cràters? Què són 
els camps magnètics? El científic boig té respostes per tot!

ELS PLANETES CURIOSOS 



PLANETARI
+ TELESCOPI
+ CARPA

Pressupost base de 500€ + iva 
que inclou:

- 2h de sessions amb el planetari, amb 
   dos tècnics dinamitzadors
- 2h d’observació amb el telescopi,  
   de dia o de nit, acompanyada de les 
   explicacions d’un professional
- Carpa astronòmica dinamitzada
- Gestió dels torns i les cues
- Elements de control de seguretat
- Assessorament en l’elecció de 
  projeccions i activitats

A partir del pressupost base, tarifes 
personaltitzades.

TALLER-ESPECTACLE 

1 taller d’1h - 300€ + iva
A partir del segon, preu a consultar.

TARIFES




