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CEL OBERT
Cel Obert som una entitat dedicada a la ciència: creem ciència divertida, original i didàctica
per a totes les edats. Oferim el planetari mòbil i tallers científics experimentals adaptant-nos
al nivell i interessos de l’alumnat.
El planetari mòbil conforma una experiència molt original que sempre sorprèn als participants
donada la gran infraestructura desplegada. Tots els centres escolars en resulten encantats,
repetint any rere i any i convertint el planetari mòbil de Cel Obert en el més sol·licitat de
Catalunya.

Descobreix què tenim per a tu!

www.celobert.net

VÍDEO
PRESENTACIÓ
AQUÍ
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12.000
ADULTS
I FAMÍLIES

54.000
ALUMNES

130
ESDEVENIMENTS
FESTIUS I
CULTURALS

1.200
HORES DE
PROJECCIONS

400
ESCOLES I
INSTITUTS

85
AJUNTAMENTS
I BIBLIOTEQUES

190
POBLES I CIUTATS
DE TOT CATALUNYA

85
LLARS
D’INFANTS

37
HOTELS I
CÀMPINGS

El planetari de Cel Obert 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. Ara amb imatges
en 4K (3.840 x 2.160 píxels) que donen una major ressolució i per
tant més definició i una major sensació immersiva.
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.
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EL PLANETARI

ASPECTES TÈCNICS
Presa de corrent 220~230 volts i
3.000 watts mínim

Capacitat: 20-25 persones

Preferiblement en un interior

Accessibilitat per a tothom

Terreny pla (si és de sorra
s’ha de comunicar)

Instal·lació segura i assegurança
de responsabilitat civil

Ombra i sense humitat

Muntatge 1h abans d’iniciar les
activitats

Poc vent

Temps desmuntatge 45 min

2,8 metres d’alçada
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6 metres de diàmetre
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ACTIVITATS
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Més de quinze projeccions en 7 idiomes diferents,
i algunes també comentades en viu, repartides en 4 planetaris:

P3-P4-P5, 1r i 2n
VEURE
VÍDEO

VEURE
VÍDEO

Aprenen a ser uns autèntics astronautes participant
en les aventures de Cel Obert. Desperten la seva
curiositat científica d’una forma única i participativa.

3r, 4t, 5è i 6è
Comprenen els secrets de l’univers a través de la
vivència i l’experimentació. Viuen l’astronomia de
forma educativa i divertida.

VEURE
VÍDEO

ESO i Batxillerat

VEURE
VÍDEO

Primària, ESO i Batxillerat
Reflexionen sobre la nostra intercció amb el medi
ambient. Pojeccions que consciencien i impressionen.

FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!

www.celobert.net

Aprofunditzen el seu coneixement científic des de
diferents vessants. Projeccions a 360º que mesclen
aprenentatge científic i sensacions envoltants.
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DESPRÉS DEL PLANETARI...

COMPLEMENTS
Podeu complementar cada sessió de planetari amb una de les següents opcions,
que sumaran entre 10 i 15 minuts més a cada sessió.

COMPLEMENT
UNIVERS
Segon cicle d’Educació Infantil i Cicle
inicial d’Educació Primària (1r)
Els infants podran construir una
figura per al seu propi univers brilant
i fluorescent amb els materials màgics
de Cel Obert i objectes reutilitzats.
Tot el material utilitzat corre a càrrec de
Cel Obert.

COMPLEMENT
CONSTEL·LACIONS

Cadascú dibuixa la seva constel·lació
preferida que brilla a la taula de llum
negra. Els nens i nenes experimenten
diferents sensacions i aprenen les
constel·lacions que podem observar al
cel nocturn.
Tot el material utilitzat corre a càrrec de
Cel Obert.

www.celobert.net

Segon cicle d’Educació Infantil
i
Cicles inicial i mitjà d’Educació
Primària
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COMPLEMENT
MAQUILLATGE
Segon cicle d’Educació Infantil i
Educació Primària
Dibuixarem una petita figura a la mà,
galta o braç. Dins el planetari veurem
com brillen els dibuixos gràcies a la
influència de la llum negra.
Les pintures utilitzades són adequades
per aquestes edats; tot i això, si el centre
té constància d’algun infant amb al·lèrgia
a algun tipus de pintura o maquillatge,
caldrà informar a Cel Obert amb
anterioritat.

COMPLEMENT
PLANISFERI
Cicles mitjà i superior d’Educació
Primària
Aprendrem a construir un planisferi i a
utilitzar-lo per interpretar el cel.
Tot el material utilitzat corre a càrrec de
Cel Obert.

COMPLEMENT
EXPERIMENTACIÓ
Cicles mitjà i superior d’Educació
ESO i Batxillerat
Entendrem

les

propietats

físiques

d’alguns planetes realitzant una esfera
líquida. Els petits, a més, fabricaran
un coet molt especial i els grans
experimentaran amb els ferrofluids.
Tot el material utilitzat corre a càrrec de
Cel Obert.

www.celobert.net

Primària

6

ACTIVITATS

TALLERS
Tots els tallers es realitzen en el vostre centre i sense planetari i treballen les capacitats i les
àrees d’experiència i desenvolupament pròpies de cada edat.

TALLER FLUORESCÈNCIES GALÀCTIQUES

U!

NO

Segon cicle d’Educació Infantil
Cicle inicial i 3r d’Educació Primària

Explorarem la galàxia en la que viatgem per tot l’univers descobrint els misteriosos elements
que ens acompanyen i els milers de colors que hi brillen. Quedarem fascinats amb les formes
de la llum mentre juguem i experimentem!
Es recomana combinar el maquillatge i la plastelina des de P3 fins a 1r i de P5 a 3r el maquillatge

www.celobert.net

i les constel·lacions.

FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!
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TALLER DE ROBOTS ESPACIALS
Segon cicle d’Educació Infantil (P5)
Educació Primària

Velles peces electròniques i materials reutilitzats es convertiran en originals robots, a mans
de la fantasia i l’enginy de tots els alumnes, que faran volar la imaginació i crearan els seus

www.celobert.net

propis personatges i coets espacials.

FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!
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TALLER ESPAI RUBIK

U!

NO

Segon cicle d’Educació Infantil (P3-P5)
Educació Primària
Educació Secundària i Batxillerat

www.celobert.net

L’alumnat resol de manera individual i grupal diversos reptes manipulant elements diferents
de rubik, segons edat (piràmide, cubs…). Així, s’assimilen conceptes matemàtics, segons el
currículum de cada etapa educativa, relacionant-los amb l’astronomia, a través del joc i la
superació personal.
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FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!

TALLER PLANETES CURIOSOS
Segon cicle d’Educació Infantil (P5)
Educació Primària
Educació Secundària i Batxillerat

El taller corre a càrrec d’un científic molt peculiar que va extraient de dins de la seva maleta
tot d’utensilis del seu laboratori, amb els que els alumnes podran experimentar diferents
característiques físiques i químiques dels planetes del Sistema Solar.
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Adaptem segons edat, coneixements i interessos dels alumnes.
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FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!

ACTIVITATS

TELESCOPI
OBSERVACIÓ DIÜRNA I NOCTURNA
Segon cicle d’Educació Infantil (P5)
Educació Primària
Educació Secundària i Batxillerat
De dia, observarem el Sol amb unes ulleres especials i a través del propi telescopi, tot amb
un filtre solar adequat.
De nit, aprendrem a orientar-nos, veurem les principals constel·lacions de l’estació de l’any
corresponent i comprovarem el moviment de les estrelles, tot amb l’ajuda del nostre làser.
Cossos que es veuen a simple vista com el Sol o la lluna, planetes tan coneguts com Saturn i
estrelles tan brillants com Sirius o el nostre Sol sorprendran a l’alumnat al ser vistos amb més
detall.
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Recomanem complementar aquesta activitat amb alguns dels tallers descrits.

FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!
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REFERÈNCIES

COMPROVA LES EXPERIÈNCIES D’ALTRES
CENTRES AMB CEL OBERT:
PUBLICACIONS, VÍDEOS I FOTOS

www.celobert.net

Alguns centres escolars que gaudeixen de les activitats de Cel Obert
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TARIFES
PLANETARI
I ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
3,70€/alumne
1€ addicional per alumne si es vol afegir una
activitat complementària. 30€ addicionals
si s’ha de moure de lloc l’inflable. Mínim de
370€ per centre i dia.

ggggggggg

TALLERS
1 taller - 300€
A partir del segon, el preu incrementa
150€ per taller.
Taller + planetari: el preu de planetari
que pertoqui + 250€ el primer taller i
150€ a partir del segon.
Més descomptes a consultar.

www.celobert.net

TELESCOPI

13

1 sessió/grup - 300€
(el preu pot variar segons el número de
grups)
Telescopi + planetari: el preu de
planetari que pertoqui + 250€ el
telescopi
Telescopi + taller: 500€
Més descomptes a consultar.
* En el cas de les escoles verdes o si des
del centre es treballa dins el currículum la
temàtica astrònmica, la facturació pot ser
sense IVA.
Quantitat de persones a concretar en el moment de la contractació. A aquests preus s’hi ha d’afegir
el 21% d’IVA. El cost de les activitats fora de Catalunya s’incrementarà en 50€+IVA per cada 100km.

CONTACTE

info@celobert.net

659 816 829

www.celobert.net

