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SESSIONS PER A GRUPS
QUÈ ES VEU AQUESTA NIT
Una sessió idònia per conèixer el cel i els astres que pots veure aquesta mateixa nit i les
següents. Perquè després continuïs practicant tu mateix. Com orientar-se en el cel, com
reconèixer les principals constel·lacions, quins són els principals astres convidats de la
temporada actual, com es mouen el cel i els astres principals.
L'activitat, de dues hores de durada, es divideix en tres parts:
- Sessió de Planetari: Dins del Planetari es fa de nit, notem el moviment aparent del cel,
que ens ajudarà a orientar-nos, busquem estrelles brillants del cel, coneixem
constel·lacions, reconeixem planetes... Sense adonar-nos ens passarà tota una nit.
- Petita xerrada: Aprendrem a orientar-nos i a utilitzar una carta celest. Cadascú rebrà
una carta celest.
- Observació: Si el temps ho permet, la sessió s'acabarà pujant a la cúpula de
l'observatori per mirar amb el telescopi algun astre visible aquella nit i amb l'observació
del cel a ull nu a l'exterior de l'observatori. En cas contrari, es pujarà a la sala de control
per a gaudir d'imatges i vídeos gravats de diferents astres.

RESERVES:
● Cal sol·licitar reserva de visita mitjançant correu electrònic a oag@foradorbita.com
● Cal donar un nom i un telèfon de contacte i la opció de sessió que es vol fer.
● No es demana paga i senyal a l'hora de fer la reserva formal, però es prega el compromís
d'assistència per part dels visitants. En el cas excepcional d'haver de notificar anul·lacions
o modificacions, preguem comunicar-ho tant aviat com sigui possible.

● Preu: 180.00 € (grup màxim de 17 persones).
Per a més assistents es farà pressupost.

● Indicacions per arribar a l'Observatori: http://planetari.cat/AccessosOAG.pdf
● No us oblideu de portar roba d'abric. Fins i tot a l'estiu.

Tot agraint la vostra confiança,
desitgem trobar-vos ben aviat sota el cel del Garraf.

Tels. 93 771 31 54 – 651 42 68 72

- 685 23 35 75 -

garraf@planetari.cat

