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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.

www.celobert.net
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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

www.celobert.net

6 metres de diàmetre
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ACTIVITATS

PLANETARI

VEURE
VÍDEO

El planetari sensitiu està adaptat per al primer cicle d’Educació Infantil (1-3 anys) i consisteix
en una projecció a escollir i l’experimentació a la taula de llum.
Per seguretat, els infants passaran dins el planetari acompanyats sempre per una persona
del centre.
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PROJECCIÓ
Amb la projecció interactiva comentada en viu pels educadors en català, castellà o anglès, els
petits entren dins el planetari i descobreixen les aventures de diferents personatges que tenen

L’AVENTURA D’EN NIL

PERRI I ELS PLANETES

Ajudem a un visitant llunyà a tornar al seu
planeta mentre anem desvetllant els secrets
de cada planeta i li mostrem les belleses de
la Terra.

Acompanyem a en Perri en la seva
descoberta dels meteorits. Imaginem
formes als núvols, vivim diferents fenomens
meteorològics i viatgem per tot el Sistema
Solar amb la nostra nau.

Dins del planetari veiem tot l’espai i fem
nous amics!

Dins del planetari parlem amb les
constel·lacinos i podem tocar els meteorits
de l’espai!

VEURE
VÍDEO
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VEURE
VÍDEO
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FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!

ACTIVITATS

PLANETARI

VEURE
VÍDEO

EFECTES SENSORIALS
Les projeccions s’acompanyen de diversos efectes sensorials que potencien la vivència dins el
planetari i el contacte amb el món de l’astronomia i la ciència.

Coneixem criatures espectaculars d’altres planetes, com unes mesdues que ballen i canvien
de color...
A Neptú, neva de veritat! Cauen bombolles del cel que podem tocar i ens esclaten al cap!
A Urà veiem el Sol com balla i l’acompanyem amb un làser.
A Saturn notem les seves fortes tempestes a través d’una bola de plasma.
Júpiter té unes aurores boreals amb uns llums de colors tant bonics...! Les podem capturar
dins un pot.
Compte a Mart, que hi ha robots i ens visita un dron volador!
I a la lluna ens hem de protegir perquè un munt de pilotes lluminoses ens cauen per sobre com
si fossin meteorits!
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A la Terra ens rep l’Arc de Sant Martí i el podem tocar.
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FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!

ACTIVITATS

TAULA DE LLUM
Experimentem sobre les nostres taules de llum alguns dels fenomens que hem viscut a la
projecció, com l’Arc de Sant Martí, la neu, la lluna i els meteorits, descobrint un univers de
colors, olors, sabors i textures, també dins del planetari! Fins i tot podrem comprovar com la
màgia del planetari fa brillar elements estelars en la foscor.

Utilitzem elements quotidians que afavoreixen l’autoaprenentatge i l’exploració d’una manera
única i original.
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Els infants utilitzen tots els sentits per aprendre i experimentar fenomens que els envolten.
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FITXES PEDAGÒGIQUES DE CADA ACTIVITAT
DISPONIBLES, CONTACTA AMB NOSALTRES!

REFERÈNCIES

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

www.celobert.net

Algunes llars d’infants que gaudeixen de les activitats de Cel Obert
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TARIFES
PLANETARI
370€ una sessió de planetari.
A partir de la segona, 100€ per
sessió.
30€ addicionals si s’ha de moure de lloc
l’inflable.
Mínim de 370€ per centre i dia.

PLANETARI
+ TAULA DE LLUM

www.celobert.net

Es cobrarà el preu de planetari
que pertoqui + 50€ addicionals
per sessió.
* Quantitat de per
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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

