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Introducció
a l’oferta educativa
Us presentem  el programa d’activitats que oferim des del Centre d’Observació 
de l’Univers del Parc Astronòmic Montsec.

Hem dissenyat un programa complert d’activitats didàctiques, complementari 
a la tasca educativa dels centres escolars, que abarca tots els nivells educatius 
des d’Educació Infantil fins a Batxillerat on podreu escollir aquelles que més 
s’adeqüin al vostre Pla Docent. 

Totes les activitats de la nostra oferta escolar han estat organitzades per 
nivells educatius. Per facilitar l’accés a la informació us recomanem que 
consulteu el full resum d’activitats. Oferim estades d’un, dos o tres dies al 
Montsec.

A la part final  trobareu informació sobre l’entorn del Montsec i en una separa-
ta les tarifes de les activitats del Centre d’Observació de l’Univers i de les esta-
des al Montsec.

     Sessió de planetari a l’Ull del Montsec. Es tracta d’un planetari digital 
multimèdia on es projecten diferents espectacles adequats a les diferents 
edats  i al mateix temps és una plataforma per a l'observació del cel en direc-
te. La seva cúpula de 12 metres de diàmetre i la paret frontal s'obren comple-
tament i deixa els alumnes sota l'espectacular cel del Montsec. 

    Observació al Parc de Telescopis. És l’espai d’observació del Centre 
d’Observació de l’Univers on els escolars podran conèixer els diversos 
instruments que hi ha, així com observar el sol, en la visita diürna i els objec-
tes més destacats de la  nit en la visita nocturna. 

   Tallers. Un ampli ventall de tallers adequats als diferents cicles 
s’enumeren en aquest document. Aquests estan dividits en el diferents 
nivells educatius. 

Cada activitat té una durada de 45-50 minuts. Les activitats estan realitzades 
per monitors formats i especialitzats en astronomia.

La visita consisteix a realitzar una sessió de planetari i/o una observació astronòmica  i/o taller/s.  Les diferents 
activitats són:
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SESSIÓ
DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

TALLER/S

SESSIÓ DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

SESSIÓ
DE PLANETARI

SESSIÓ
DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

TALLER/S

SESSIÓ DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

SESSIÓ
DE PLANETARI

Opcions de la visita d’un dia:

TALLER/STALLER/S



Reserves

Passos que cal seguir per realitzar
la reserva
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Tenir a mà les dades del centre escolar:

 Nom del centre, adreça, CIF, telèfon i correu electrònic.
 Nombre d’alumnes
 Nivell educatiu
 Data de visita i hora

Escollir les activitats

N’hi ha de tres tipus: 

 Sessió de planetari a l’Ull del Montsec
 Observació al Parc de Telescopis
 Tallers

Per escollir les activitats pot servir d’orientació el Full Resum
d’Activitats. 

           

Posar-se en contacte amb el servei de reserves

Els telèfons de contacte del servei de reserves
són el 973 455 246 i el 973 053 022.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9h a 15h.

Per formalitzar la reserva s’haurà de realitzar un ingrés del 30% de 
l’import total i la resta abans del dia de la visita, o bé, en efectiu o 
targeta el mateix dia. 

Si voleu realitzar qualsevol consulta mitjançant el correu electrònic, 
l’adreça és la següent: info@parcastronomic.cat

Teniu a la vostra disposició una 
àrea de pícnic
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EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r CICLE)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2n CICLE)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (3r CICLE)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (1r CICLE)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (2n CICLE)

BATXILLERAT

EL PARC ASTRONÒMIC MONTSEC AL TEU CENTRE EDUCATIU

ESTADES AL MONTSEC (de dos i tres dies)

EL MONTSEC 

Observacions

Tallers

Activitat
diürna

Activitat
nocturna

El dia i la nit
El secret del coet de cartró

Enlairant coets d’aigua
Descobrim les ombres
Dibuixos en el cel 
La gran família dels planetes
Fem cràters!!!La nit de les estrelles

El dia i la nit
El secret del coet de cartró
Galaktos

Enlairant coets d’aigua
Juguem amb les ombres
Dibuixos en el cel
Fem cràters!!!La nit de les estrelles

La nostra estrella el sol

El secret del coet de cartró
Galaktos
Moviments en el cel

Enlairant coets d’aigua
La Terra i el Sol 
Les llegendes del Cel 
El Sistema Solar a l’habitació
Construïm un planisferi
A la recerca de fòssils

La nit de les estrelles
La nostra estrella el Sol

Galaktos
Moviments en el cel
Stars

Enlairant coets d’aigua
L’hora del Sol
Les cares de la Lluna 
Les llegendes del Cel 
El Sistema Solar a l’habitació
Construïm un planisferi 
A la recerca de fòssils

La nit de les estrelles
La nostra estrella el Sol

Quin cel hi haurà aquesta nit?
Stars
Nit estrellada al Museu
Joan i Arnau.
El somni del Montsec
Selecció Natural
L’Univers d’Escher

La potència del Sol
A quina distància està el Sol?
Els cràters de la Lluna
Un rellotge de nit?
La Història de l’Univers
On estan les Galàxies?
Forats Negres  i altres objectes 
particulars
Descomponem la llum
És una roca o un fòssil?

La nit de les
estrelles
Observem el Sol

Quin cel hi haurà aquesta nit?
Evolució
Stars
Nit estrellada al Museu
Joan i Arnau.
El somni del Montsec
Selecció Natural
L’Univers d’Escher

La potència del Sol
A quina distància està el Sol?
La mida de la Terra
Els cràters de la Lluna
Eppur si muove
L’astrolabi, un ordinador de cartró 
On estan les Galàxies?
Coets i projectils. El tir parabòlic
És una roca o un fòssil?

La nit de les
estrelles
Observem el Sol

Quin cel hi haurà
aquesta nit?
Stars
Nit estrellada al Museu
Joan i Arnau.
El somni del  Montsec
Selecció Natural

L’hora del Sol
Les cares de la Lluna
Un rellotge de nit?
Constel·lacions en relleu
La Història de l’Univers
Forats Negres i altres objectes 
particulars
Descomponem la llum
A la recerca de fòssils

La nit de les
estrelles

Observem
el Sol

Albergs i cases de colònies
Què més podem visitar?

Què més podem fer?
Localització i mapa

Planetari
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.



Ed
uc

ac
ió

 
In

fa
nt

il

Educació 
Infantil

EL DIA I LA NIT

Descobrim l’Univers amb l’ajuda del planetari 
que ens permetrà conèixer l’astre més brillant 
del cel, el SOL. Viurem el camí del Sol durant un 
dia i com quan aquest marxa ens dóna pas a la 
nit, una nit plena d’estrelles que podem agrupar 
amb formes i figures que anomenem 
CONSTEL·LACIONS. Podrem trobar animals, 
princeses, guerrers i monstres,  i també desco-
brir que hi ha un astre que pot il·luminar la nit, 
la LLUNA.

EL SECRET DEL COET DE CARTRÓ

Esteu preparats per l’enlairament? En aquesta 
sessió de planetari acompanyarem dos nens en 
un viatge fantàstic a bord d’un coet fabricat amb 
una caixa de cartró. Amb l’ajut d’aquest coet i la 
inestimable col·laboració d’un llibre 
d’Astronomia molt especial, viatjarem pel Sol i 
tots els planetes del Sistema Solar. Els podrem 
veure de ben a prop i descobrir les seves princi-
pals característiques.

Sessions de Planetari
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

ENLAIRANT COETS D’AIGUA

5, 4, 3 ,2, 1 enlairament!!!! Després d’un compte 
enrere ve l’enlairament d’un coet. En aquesta 
activitat descobrirem com s’enlairen els coets i 
podrem enlairar-ne diversos que van propul-
sats per aigua i aire. D’aquesta manera tots els 
nens i nenes podran tenir l’experiència 
d’enlairar el seu primer coet.

DESCOBRIM LES OMBRES

Amb l’ajut de llanternes i diversos  materials 
podrem descobrir quina mena d’objectes i 
materials fan ombres. Investigarem si nosal-
tres fem ombra i que és el que la produeix i com 
canvia la nostra ombra.

DIBUIXOS EN EL CEL

En el cel de nit o en el planetari podem veure 
nombrosos puntets de llum i fins i tot descobrir 
que són de diversos colors. Des de sempre els 
humans han posat noms als estels i els han 
agrupat formant figures.
Dibuixem els nostres propis personatges del cel 
i descobrim la seva història.

LA GRAN FAMÍLIA DELS PLANETES

La Terra és un més dels planetes del Sistema 
Solar,  no és ni el més petit ni el més gran. 
Jugant amb reproduccions dels planetes 
podrem descobrir quin és el planeta més gran i 
quin el més petit. Veient com estan posats al 
voltant del Sol podrem descobrir en quin plane-
ta és més possible que faci més calor.

FEM CRÀTERS !!!

Mirant la Lluna, bé directament o bé amb una 
imatge, veiem que ens mostra una superfície 
irregular amb zones clares i zones fosques,  així 
com la presència de cràters. Aquests cràters es 
produeixen per la caiguda de meteorits a la 
Lluna, aquest fenomen el podem reproduir a 
escala i de forma molt divertida amb materials 
casolans.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

Observacions i Tallers
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GALAKTOS

Eugeni Milkman és un personatge molt pecu-
liar, pilota una nau de l’empresa Galaktos  que 
es dedica al repartiment de productes làctics 
(llet, iogurts i sorbets) per tota la nostra galàxia, 
la Via Làctia. Acompanyats de l’Eugeni i el seu 
ajudant viatjarem i descobrirem com són els 
objectes més fascinants de la nostra Galàxia, 
travessar nebuloses o cavalcar per un forat 
negre són reptes molt senzills i divertits per 
aquests viatgers de l’espai.

EL DIA I  LA NIT

Descobrim l’Univers amb l’ajuda del planetari 
que ens permetrà conèixer l’astre més brillant 
del cel, el SOL. Viurem el camí del Sol durant un 
dia i com quan aquest marxa ens dóna pas a la 
nit, una nit plena d’estrelles que podem agrupar 
amb formes i figures que anomenem 
CONSTEL·LACIONS. Podrem trobar animals, 
princeses, guerrers i monstres,  i també desco-
brir que hi ha un astre que pot il·luminar la nit, 
la LLUNA.

EL SECRET DEL COET DE CARTRÓ

Esteu preparats per l’enlairament? En aquesta 
sessió de planetari acompanyarem dos nens en 
un viatge fantàstic a bord d’un coet fabricat amb 
una caixa de cartró. Amb l’ajut d’aquest coet i la 
inestimable col·laboració d’un llibre d’As- 
tronomia molt especial, viatjarem pel Sol i tots 
els planetes del Sistema Solar. Els podrem 
veure de ben a prop i descobrir les seves princi-
pals característiques.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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LA NOSTRA ESTRELLA. EL SOL
(OBSERVACIÓ DEL SOL)

Durant el dia el Sol ens escalfa i il·lumina el 
nostre entorn. Però com és el Sol? És el Sol 
rodó? Des de fa segles es diu que el Sol té 
taques, gràcies als equipaments d’observació 
solar podrem veure si és cert aquest fet i també 
descobrir si en aquell moment s’està produint 
alguna explosió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

ENLAIRANT COETS D’AIGUA

5, 4, 3 ,2, 1 enlairament!!!! Després d’un compte 
enrere ve l’enlairament d’un coet. En aquesta 
activitat descobrirem com s’enlairen els coets i 
podrem enlairar-ne diversos que van propul-
sats per aigua i aire. D’aquesta manera tots els 
nens i nenes podran tenir l’experiència 
d’enlairar el seu primer coet.

JUGUEM AMB LES OMBRES

El Sol igual que una llanterna o qualsevol mena 
de llum fa que nosaltres tinguem ombra, però 
no només nosaltres. Podem descobrir com és 
un objecte a partir de la seva ombra? Canvia la 
forma de les ombres amb el pas del dia? Què 
passa quan ens posem a l’ombra? Aquestes 
preguntes les podem respondre si juguem amb 
les ombres.

DIBUIXOS EN EL CEL

En el cel de nit o en el planetari podem veure 
nombrosos puntets de llum i fins i tot descobrir 
que són de diversos colors. Des de sempre els 
humans han posat noms als estels i els han 
agrupat formant figures. Dibuixem els nostres 
propis personatges del cel i descobrim la seva 
història.

FEM CRÀTERS!!!

Mirant la Lluna, bé directament o bé amb una 
imatge, veiem que ens mostra una superfície 
irregular amb zones clares i zones fosques,  així 
com la presència de cràters. Aquests cràters es 
produeixen per la caiguda de meteorits a la 
Lluna, aquest fenomen el podem reproduir a 
escala i de forma molt divertida amb materials 
casolans.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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EL SECRET DEL COET DE CARTRÓ

Esteu preparats per l’enlairament? En aquesta 
sessió de planetari acompanyarem dos nens en 
un viatge fantàstic a bord d’un coet fabricat amb 
una caixa de cartró. Amb l’ajut d’aquest coet i la 
inestimable col·laboració d’un llibre d’As- 
tronomia molt especial, viatjarem pel Sol i tots 
els planetes del Sistema Solar. Els podrem 
veure de ben a prop i descobrir les seves princi-
pals característiques.

GALAKTOS

Eugeni Milkman és un personatge molt pecu-
liar, pilota una nau de l’empresa Galaktos  que 
es dedica al repartiment de productes làctics 
(llet, iogurts i sorbets) per tota la nostra galàxia, 
la Via Làctia. Acompanyats de l’Eugeni i el seu 
ajudant viatjarem i descobrirem com són els 
objectes més fascinants de la nostra Galàxia, 
travessar nebuloses o cavalcar per un forat 
negre són reptes molt senzills i divertits per 
aquests viatgers de l’espai.

MOVIMENTS EN EL CEL

Es va fent de nit a l’interior del planetari i 
comencem a descobrir aquests brillants en el 
cel, els estels. A mida que passa el temps veiem 
el moviment d’aquests estels. Amb això recor-
darem els moviments bàsics de la Terra (la 
ROTACIÓ i TRANSLACIÓ) i com aquests es 
reflecteixen en el cel nocturn. Dels objectes de 
la nit, destaca la Lluna que va canviant de forma 
en el pas dels dies ja que presenta FASES. 
Presentarem també els planetes del Sistema 
Solar i visualitzarem algunes de les 
constel·lacions més populars del cel nocturn 
mentre coneixem les seves històries.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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LES LLEGENDES DEL CEL

Les estrelles en el cel, les agrupem formant 
figures. Algunes d’aquestes figures correspo-
nen a personatges molt peculiars que es van 
imaginar els grecs en el cel. Descobrim algunes 
d’aquestes històries i podem inventar-nos les 
nostres pròpies llegendes a partir d’un trosset 
del cel. 

EL SISTEMA SOLAR A L’HABITACIÓ

El Sol es troba al centre del nostre Sistema 
Solar i nosaltres amb la Terra donem voltes al 
seu voltant, però no som els únics. La resta de 
planetes i una munió de cometes i asteroides 
també orbiten al voltant del Sol. Però com és el 
Sistema Solar? Està molt ple o molt buit?, per 
descobrir-ho el reproduirem a una escala molt 
més petita. Serem capaços de distingir un aste-
roide d’un petit mosquit que passi per 
l’habitació?

CONSTRUÏM UN PLANISFERI

Igual que quan circulem per una ciutat podem 
necessitar un plànol o un GPS, per trobar els 
estels en el cel ens podem ajudar d’un planisfe-
ri. Fabricarem amb materials ben simples 
aquest aparell i aprendrem a fer-lo servir per 
poder trobar les constel·lacions més destaca-
des i saber quan es podran observar i quan 
estaran amagades.

A LA RECERCA DE FÒSSILS

La serra del Montsec és un indret amb una gran 
presència de fòssils marins fruit d’un passat 
que era molt diferent a la configuració actual 
del Montsec. Els paleontòlegs excaven el 
terreny per tal d’analitzar quins elements s’hi 
trobem en les diverses capes. Agafarem els 
estris adequats i recrearem una excavació. Què 
hi trobarem? Restes de la presència dels 
humans? De ben segur, fòssils marins del 
Montsec.

LA NOSTRA ESTRELLA EL SOL
(OBSERVACIÓ DEL SOL)

Durant el dia el Sol ens escalfa i il·lumina el 
nostre entorn. Però com és el Sol? És el Sol 
rodó? Des de fa segles es diu que el Sol té 
taques, gràcies als equipaments d’observació 
solar podrem veure si és cert aquest fet i també 
descobrir si en aquell moment s’està produint 
alguna explosió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

ENLAIRANT COETS D’AIGUA

5, 4, 3 ,2, 1 enlairament!!!! Després d’un compte 
enrere ve l’enlairament d’un coet. En aquesta 
activitat descobrirem com s’enlairen els coets i 
podrem enlairar-ne diversos que van propul-
sats per aigua i aire. D’aquesta manera tots els 
nens i nenes podran tenir l’experiència 
d’enlairar el seu primer coet.

LA TERRA I EL SOL

Quan és de dia i quan és de nit? A tot arreu és de 
dia al mateix temps? Reproduirem el moviment 
de la terra en un dia i podrem descobrir on i 
quan és de dia en cada moment. Si hi afegim el 
fet que la Terra es belluga al voltant del Sol 
podrem descobrir com es comporta el dia i la nit 
al llarg d’un any i perquè a l’estiu fa més calor 
que a l’hivern.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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GALAKTOS

Eugeni Milkman és un personatge molt pecu-
liar, pilota una nau de l’empresa Galaktos  que 
es dedica al repartiment de productes làctics 
(llet, iogurts i sorbets) per tota la nostra galàxia, 
la Via Làctia. Acompanyats de l’Eugeni i el seu 
ajudant viatjarem i descobrirem com són els 
objectes més fascinants de  la nostra Galàxia, 
travessar nebuloses o cavalcar per un forat 
negre són reptes molt senzills i divertits per 
aquests viatgers de l’espai.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol és una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

MOVIMENTS EN EL CEL 

Es va fent de nit a l’interior del planetari i 
comencem a descobrir aquests brillants en el 
cel, els estels. A mida que passa el temps veiem 
el moviment d’aquests estels. Amb això recor-
darem els moviments bàsics de la Terra (la 
ROTACIÓ i TRANSLACIÓ) i com aquests es 
reflecteixen en el cel nocturn. Dels objectes de 
la nit, destaca la Lluna que va canviant de forma 
en el pas dels dies ja que presenta FASES. 
Presentarem també els planetes del Sistema 
Solar i visualitzarem algunes de les 
constel·lacions més populars del cel nocturn 
mentre coneixem les seves històries.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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LES CARES DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit, la Lluna, dóna voltes al 
voltant de la Terra però no sempre la veiem en 
la mateixa forma, a vegades la lluna és plena 
d’altres només en veiem un tros i altres dies no 
aconseguim trobar-la. Reproduirem a escala 
els moviments de la Lluna i la Terra per poder 
descobrir les fases de la Lluna i respondre a 
preguntes com: la Lluna ens mostra sempre la 
mateixa cara? Quan es produeix un eclipsi?

LES LLEGENDES DEL CEL

Les estrelles en el cel, les agrupem formant 
figures. Algunes d’aquestes figures correspo-
nen a personatges molt peculiars que es van 
imaginar els grecs en el cel. Descobrim algunes 
d’aquestes històries i podem inventar-nos les 
nostres pròpies llegendes a partir d’un trosset 
del cel.

EL SISTEMA SOLAR A L’HABITACIÓ

El Sol es troba al centre del nostre Sistema 
Solar i nosaltres amb la Terra donem voltes al 
seu voltant, però no som els únics. La resta de 
planetes i una munió de cometes i asteroides 
també orbiten al voltant del Sol. Però com és el 
Sistema Solar? Està molt ple o molt buit?, per 
descobrir-ho el reproduirem a una escala molt 
més petita. Serem capaços de distingir un aste-
roide d’un petit mosquit que passi per 
l’habitació?

CONSTRUÏM UN PLANISFERI

Igual que quan circulem per una ciutat podem 
necessitar un plànol o un GPS, per trobar els 
estels en el cel ens podem ajudar d’un planisfe-
ri. Fabricarem amb materials ben simples 
aquest aparell i aprendrem a fer-lo servir per 
poder trobar les constel·lacions més destaca-
des i saber quan es podran observar i quan 
estaran amagades.

A LA RECERCA DE FÒSSILS

La serra del Montsec és un indret amb una gran 
presència de fòssils marins, fruit d’un passat 
que era molt diferent a la configuració actual 
del Montsec. Els paleontòlegs excaven el 
terreny per tal d’analitzar quins elements s’hi 
trobem en les diverses capes. Agafarem els 
estris adequats i recrearem una excavació, que 
hi trobarem? Restes de la presència dels 
humans?  De ben segur, fòssils marins
del Montsec.

LA NOSTRA ESTRELLA EL SOL
(OBSERVACIÓ DEL SOL)

Durant el dia el Sol ens escalfa i il·lumina el 
nostre entorn. Però com és el Sol? És el Sol 
rodó? Des de fa segles es diu que el Sol té 
taques, gràcies als equipaments d’observació 
solar podrem veure si és cert aquest fet i també 
descobrir si en aquell moment s’està produint 
alguna explosió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn

ENLAIRANT COETS D’AIGUA

5, 4, 3 ,2, 1 enlairament!!!! Després d’un compte 
enrere ve l’enlairament d’un coet. En aquesta 
activitat descobrirem com s’enlairen els coets i 
podrem enlairar-ne diversos que van propul-
sats per aigua i aire. D’aquesta manera tots els 
nens i nenes podran tenir l’experiència 
d’enlairar el seu primer coet.

L’HORA DEL SOL

Com podem saber quina hora és a partir del 
Sol? Des de temps remots s’han fabricat rellot-
ges que a partir de la posició del Sol i veien com 
és la seva ombra ens han permès saber quina 
hora és. En aquesta activitat construirem un 
rellotge de sol i veurem com utilitzar-lo.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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Sessions de Planetari

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.



Observacions i Tallers

16

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

L’HORA DEL SOL

Com podem saber quina hora és a partir del 
Sol? Des de temps remots s’han fabricat rellot-
ges que a partir de la posició del Sol i veient com 
és la seva ombra ens han permès saber quina 
hora és. En aquesta activitat construirem un 
rellotge de sol i veurem com utilitzar-lo.

LES CARES DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit, la Lluna, dóna voltes al 
voltant de la Terra, però no sempre la veiem en 
la mateixa forma, a vegades la lluna és plena 
d’altres només en veiem un tros i altres dies no 
aconseguim trobar-la. Reproduirem a escala 
els moviments de la Lluna i la Terra per poder 
descobrir les fases de la Lluna i respondre a 
preguntes com: la Lluna ens mostra sempre la 
mateixa cara? Quan es produeix un eclipsi?

OBSERVEM EL SOL

Observem amb deteniment la nostra estrella, el 
Sol. Descobrim les diverses capes que el 
formen i quines es poden observar. Des de fa 
segles sabem que el Sol presenta mostres 
d’activitat, gràcies als equipaments d’observa- 
ció solar podrem veure si tenim taques solars, 
fàcules i fins i tot enregistrar si en aquell 
moment s’està produint alguna explosió en el 
Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

UN RELLOTGE DE NIT?

Sempre sentim a parlar d’immensitat de tipus 
de rellotge de Sol, però a la nit hi ha alguna 
manera de saber l’hora sense rellotge? La 
resposta pot ser en un nocturnlabi. Construi-
rem aquest aparell i veurem com amb tres de 
les estrelles més fàcilment identificables del 
cel esbrinarem l’hora amb bona precisió.

CONSTEL·LACIONS EN RELLEU

Quan observem en el cel, veiem les figures que 
anomenem constel·lacions, però en realitat 
aquestes figures no existeixen. De fet les estre-
lles que les formen no estan pas a la mateixa 
distància de nosaltres. Veiem, doncs, una figura 
com a part d’una il·lusió òptica. Amb materials 
ben senzills construirem una constel·lació i 
veurem per què nosaltres veiem una figura, 
però des d’altres punts de l’univers en veurien 
una altra.

LA HISTÒRIA DE L’UNIVERS

Descobrim com era l'Univers des de la seva 
formació i com ha anat evolucionant. Posem en 
ordre les peces d'aquesta història i veiem gràfi-
cament com evoluciona el nostre Univers. Has 
pensat mai què tenen en comú un globus en 
inflar-se i el nostre Univers?

FORATS NEGRES I ALTRES OBJECTES
PARTICULARS

L’observació del cel estrellat genera la sensació 
que la majoria d’objectes del cel deuen ser molt 
semblants, res més lluny de la realitat. A més 
les estrelles canvien i evolucionen en el temps 
generant objectes molt peculiars. Com explota 
una estrella? Com podem imaginar-nos un forat 
negre? 

DESCOMPOSEM LA LLUM

De què està feta la llum? Aquesta va ser la 
pregunta que va inspirar Newton a experimen-
tar amb la llum i esbrinar que la llum blanca 
està formada de llum de diversos colors, el que 
s’anomena l’espectre. Amb un senzill aparell 
espectroscòpic descobrirem com està feta la 
llum de diversa tipologia (bombetes, tubs 
fluorescents, etc).

A LA RECERCA DE FÒSSILS

La serra del Montsec és un indret amb una gran 
presència de fòssils marins, fruit d’un passat 
que era molt diferent a la configuració actual 
del Montsec. Els paleontòlegs excaven el 
terreny per tal d’analitzar quins elements s’hi 
trobem en les diverses capes. Agafarem els 
estris adequats i recrearem una excavació, què 
hi trobarem? Restes de la presència dels 
humans? De ben segur, fòssils marins del 
Montsec.
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

L’HORA DEL SOL

Com podem saber quina hora és a partir del 
Sol? Des de temps remots s’han fabricat rellot-
ges que a partir de la posició del Sol i veient com 
és la seva ombra ens han permès saber quina 
hora és. En aquesta activitat construirem un 
rellotge de sol i veurem com utilitzar-lo.

LES CARES DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit, la Lluna, dóna voltes al 
voltant de la Terra, però no sempre la veiem en 
la mateixa forma, a vegades la lluna és plena 
d’altres només en veiem un tros i altres dies no 
aconseguim trobar-la. Reproduirem a escala 
els moviments de la Lluna i la Terra per poder 
descobrir les fases de la Lluna i respondre a 
preguntes com: la Lluna ens mostra sempre la 
mateixa cara? Quan es produeix un eclipsi?

UN RELLOTGE DE NIT?

Sempre sentim a parlar d’immensitat de tipus 
de rellotge de Sol, però a la nit hi ha alguna 
manera de saber l’hora sense rellotge? La 
resposta pot ser en un nocturnlabi. Construi-
rem aquest aparell i veurem com amb tres de 
les estrelles més fàcilment identificables del 
cel esbrinarem l’hora amb bona precisió.

CONSTEL·LACIONS EN RELLEU

Quan observem en el cel, veiem les figures que 
anomenem constel·lacions, però en realitat 
aquestes figures no existeixen. De fet les estre-
lles que les formen no estan pas a la mateixa 
distància de nosaltres. Veiem, doncs, una figura 
com a part d’una il·lusió òptica. Amb materials 
ben senzills construirem una constel·lació i 
veurem per què nosaltres veiem una figura, 
però des d’altres punts de l’univers en veurien 
una altra.

LA HISTÒRIA DE L’UNIVERS

Descobrim com era l'Univers des de la seva 
formació i com ha anat evolucionant. Posem en 
ordre les peces d'aquesta història i veiem gràfi-
cament com evoluciona el nostre Univers. Has 
pensat mai què tenen en comú un globus en 
inflar-se i el nostre Univers?

FORATS NEGRES I ALTRES OBJECTES
PARTICULARS

L’observació del cel estrellat genera la sensació 
que la majoria d’objectes del cel deuen ser molt 
semblants, res més lluny de la realitat. A més 
les estrelles canvien i evolucionen en el temps 
generant objectes molt peculiars. Com explota 
una estrella? Com podem imaginar-nos un forat 
negre? 

DESCOMPOSEM LA LLUM

De què està feta la llum? Aquesta va ser la 
pregunta que va inspirar Newton a experimen-
tar amb la llum i esbrinar que la llum blanca 
està formada de llum de diversos colors, el que 
s’anomena l’espectre. Amb un senzill aparell 
espectroscòpic descobrirem com està feta la 
llum de diversa tipologia (bombetes, tubs 
fluorescents, etc).

A LA RECERCA DE FÒSSILS

La serra del Montsec és un indret amb una gran 
presència de fòssils marins, fruit d’un passat 
que era molt diferent a la configuració actual 
del Montsec. Els paleontòlegs excaven el 
terreny per tal d’analitzar quins elements s’hi 
trobem en les diverses capes. Agafarem els 
estris adequats i recrearem una excavació, què 
hi trobarem? Restes de la presència dels 
humans? De ben segur, fòssils marins del 
Montsec.



18

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol és una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida n’era un dels més destacats. Ens embar-
carem a bord del HMS Beagle, un vaixell de la 
marina britànica, on acompanyarem a Charles 
Darwin en el viatge que li va permetre  desco-
brir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. 
Acompanyem-lo a descobrir el “misteri de 
misteris”.

L’UNIVERS D’ESCHER

Molts són els artistes que s’han vist influenciats 
pels avenços científics i tecnològics del seu 
temps, però probablement un dels més impac-
tats va ser Maurits Cornelis Escher. Aquest 
artista dels Països Baixos va representar i 
recrear universos impossibles i estructures 
infinites, com a fruit de la combinació de l’art, 
les matemàtiques i l’astronomia.  De la seva mà 
descobrirem qüestions tan diverses com 
l’origen de l’univers, la nostra visió de l’univers 
o com la geometria era clau en la visió que es 
tenia fins fa 400 anys del nostre Sistema Solar. 
Tot això sense deixar de banda la seva inspira-
ció artística i les seves grans obres en un format 
mai vist fins ara, en la cúpula d’un planetari.

OBSERVEM EL SOL

Observem amb deteniment la nostra estrella, el 
Sol. Descobrim les diverses capes que el 
formen i quines es poden observar. Des de fa 
segles sabem que el Sol presenta mostres 
d’activitat, gràcies als equipaments 
d’observació solar podrem veure si tenim 
taques solars, fàcules i fins i tot enregistrar si 
en aquell moment s’està produint alguna explo-
sió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

LA POTÈNCIA DEL SOL 

Si posem qualsevol objecte al Sol veiem que 
s’escalfa a causa de l’arribada de l’energia 
procedent de la nostra estrella. Però podem 
mesurar quanta energia ens arriba, 
l’anomenada Constant Solar, i quanta energia 
ha sortit del Sol realment. Us heu preguntat mai 
a quina temperatura està el Sol? Doncs aquí hi 
trobarem la resposta.

A QUINA DISTÀNCIA ESTÀ EL SOL?

A quina distància està el Sol? Com podem 
calcular-la? En aquesta activitat realitzarem la 
mesura gràcies a una tècnica molt creativa com 
és aprofitar un Trànsit de Venus (quan Venus 
passa per davant del Sol). Com que aquests 
trànsits són fenòmens rars ho podrem fer 
gràcies a un simulador de trànsits realitzat per 
ordinador.

ELS CRÀTERS DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit no presenta atmosfera i això 
fa que no hi hagi processos d’erosió que canviïn 
la seva superfície amb el temps. Això sí, hi ha un 
procés que és vital per entendre la seva superfí-
cie, els impactes de meteorits. Aquests impac-
tes produeixen cràters. Coneixent algunes 
dades de la Lluna podrem mesurar quina mida 
tenen aquests elements del relleu de la Lluna.

UN RELLOTGE DE NIT?  

Sempre sentim a parlar d’immensitat de tipus 
de rellotge de Sol, però a la nit hi ha alguna 
manera de saber l’hora sense rellotge? La 
resposta pot ser en un nocturnlabi. Construi-
rem aquest aparell i veurem com amb tres de 
les estrelles més fàcilment identificables del 
cel esbrinarem l’hora amb bona precisió.

LA HISTÒRIA DE L’UNIVERS

Descobrim com era l'Univers des de la seva 
formació i com ha anat evolucionant. Posem en 
ordre les peces d'aquesta història i veiem gràfi-
cament com evoluciona el nostre Univers. Has 
pensat mai que tenen en comú un globus en 
inflar-se i el nostre Univers?

ON ESTAN LES GALÀXIES?

La gran majoria de les estrelles que hi ha a 
l’Univers es troben formant part de galàxies, 
com la nostra Via Làctia. A partir de la mida 
aproximada que es coneix de la nostra galàxia, 
per comparació amb altres galàxies podrem 
estimar-ne la distància. Estan les galàxies molt 
juntes unes d’altres o estan més aviat separa-
des?

FORATS NEGRES I ALTRES OBJECTES
PARTICULARS

L’observació del cel estrellat genera la sensació 
que la majoria d’objectes del cel deuen ser molt 
semblants, res més lluny de la realitat. A més 
les estrelles canvien i evolucionen en el temps 
generant objectes molt peculiars. Com explota 
una estrella? Com podem imaginar-nos un forat 
negre?
 

DESCOMPOSEM LA LLUM

De què està feta la llum? Aquesta va ser la 
pregunta que va inspirar Newton a experimen-
tar amb la llum i esbrinar que la llum blanca 
està formada de llum de diversos colors, el que 
s’anomena l’espectre. Amb un senzill aparell 
espectroscòpic descobrirem com està feta la 
llum de diversa tipologia (bombetes, tubs 
fluorescents, etc).

ÉS UNA ROCA O UN FÒSSIL?

Si passegem per la natura ens podem trobar 
davant de gran quantitat de tipus de roques 
diferents, però també podem trobar fòssils. 
Aquests no són res més que restes 
d’organismes que s’han pogut conservar en les 
roques gràcies a circumstàncies molt particu-
lars. Veurem com distingir diversos tipus de 
roques i com s’analitzen els fòssils. 
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

OBSERVEM EL SOL

Observem amb deteniment la nostra estrella, el 
Sol. Descobrim les diverses capes que el 
formen i quines es poden observar. Des de fa 
segles sabem que el Sol presenta mostres 
d’activitat, gràcies als equipaments 
d’observació solar podrem veure si tenim 
taques solars, fàcules i fins i tot enregistrar si 
en aquell moment s’està produint alguna explo-
sió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

A QUINA DISTÀNCIA ESTÀ EL SOL?

A quina distància està el Sol? Com podem 
calcular-la? En aquesta activitat realitzarem la 
mesura gràcies a una tècnica molt creativa com 
és aprofitar un Trànsit de Venus (quan Venus 
passa per davant del Sol). Com que aquests 
trànsits són fenòmens rars ho podrem fer 
gràcies a un simulador de trànsits realitzat per 
ordinador.

ELS CRÀTERS DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit no presenta atmosfera i això 
fa que no hi hagi processos d’erosió que canviïn 
la seva superfície amb el temps. Això sí, hi ha un 
procés que és vital per entendre la seva superfí-
cie, els impactes de meteorits. Aquests impac-
tes produeixen cràters. Coneixent algunes 
dades de la Lluna podrem mesurar quina mida 
tenen aquests elements del relleu de la Lluna.

UN RELLOTGE DE NIT?  

Sempre sentim a parlar d’immensitat de tipus 
de rellotge de Sol, però a la nit hi ha alguna 
manera de saber l’hora sense rellotge? La 
resposta pot ser en un nocturnlabi. Construi-
rem aquest aparell i veurem com amb tres de 
les estrelles més fàcilment identificables del 
cel esbrinarem l’hora amb bona precisió.

LA HISTÒRIA DE L’UNIVERS

Descobrim com era l'Univers des de la seva 
formació i com ha anat evolucionant. Posem en 
ordre les peces d'aquesta història i veiem gràfi-
cament com evoluciona el nostre Univers. Has 
pensat mai que tenen en comú un globus en 
inflar-se i el nostre Univers?

ON ESTAN LES GALÀXIES?

La gran majoria de les estrelles que hi ha a 
l’Univers es troben formant part de galàxies, 
com la nostra Via Làctia. A partir de la mida 
aproximada que es coneix de la nostra galàxia, 
per comparació amb altres galàxies podrem 
estimar-ne la distància. Estan les galàxies molt 
juntes unes d’altres o estan més aviat separa-
des?

FORATS NEGRES I ALTRES OBJECTES
PARTICULARS

L’observació del cel estrellat genera la sensació 
que la majoria d’objectes del cel deuen ser molt 
semblants, res més lluny de la realitat. A més 
les estrelles canvien i evolucionen en el temps 
generant objectes molt peculiars. Com explota 
una estrella? Com podem imaginar-nos un forat 
negre?
 

DESCOMPOSEM LA LLUM

De què està feta la llum? Aquesta va ser la 
pregunta que va inspirar Newton a experimen-
tar amb la llum i esbrinar que la llum blanca 
està formada de llum de diversos colors, el que 
s’anomena l’espectre. Amb un senzill aparell 
espectroscòpic descobrirem com està feta la 
llum de diversa tipologia (bombetes, tubs 
fluorescents, etc).

ÉS UNA ROCA O UN FÒSSIL?

Si passegem per la natura ens podem trobar 
davant de gran quantitat de tipus de roques 
diferents, però també podem trobar fòssils. 
Aquests no són res més que restes 
d’organismes que s’han pogut conservar en les 
roques gràcies a circumstàncies molt particu-
lars. Veurem com distingir diversos tipus de 
roques i com s’analitzen els fòssils. 
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

EVOLUCIÓ

Des del Big Bang fins als nostres dies l’Univers 
ha evolucionat de forma continua, s’hi van 
formar estrelles agrupades en cúmuls i 
galàxies. Al voltant d’algunes d’aquestes estre-
lles s’hi ha pogut formar planetes com la nostra 
Terra. Fruit d’una col·lisió i la posterior evolució 
es va constituir la Lluna al voltant del nostre 
planeta, un planeta que ha anat canviant amb 
milions d’anys i que ha permès una gran parti-
cularitat... , la presència de VIDA. Com s’originà 
la vida i com ha evolucionat al llarg del temps 
seguint les regles de  l’evolució? Són també 
motiu d’aquest espectacle que uneix dues grans 
figures de la ciència Galileu Galilei i Charles 
Darwin.

Sessions de Planetari

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió, 
que anomenem Supernova, o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol és una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. 
Acompanyem-lo a descobrir el “misteri de 
misteris”.

L’UNIVERS D’ESCHER

Molts són els artistes que s’han vist influenciats 
pels avenços científics i tecnològics del seu 
temps, però probablement un dels més impac-
tats va ser Maurits Cornelis Escher. Aquest 
artista dels Països Baixos va representar i 
recrear universos impossibles i estructures 
infinites, com a fruit de la combinació de l’art, 
les matemàtiques i l’astronomia.  De la seva mà 
descobrirem qüestions tan diverses com 
l’origen de l’univers, la nostra visió de l’univers 
o com la geometria era clau en la visió que es 
tenia fins fa 400 anys del nostre Sistema Solar. 
Tot això sense deixar de banda la seva inspira-
ció artística i les seves grans obres en un format 
mai vist fins ara, en la cúpula d’un planetari.
 

Observacions i Tallers

OBSERVEM EL SOL

Observem amb deteniment la nostra estrella, el 
Sol. Descobrim les diverses capes que el 
formen i quines es poden observar. Des de fa 
segles sabem que el Sol presenta mostres 
d’activitat, gràcies als equipaments 
d’observació solar podrem veure si tenim 
taques solars, fàcules i fins i tot enregistrar si 
en aquell moment s’està produint alguna explo-
sió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

LA POTÈNCIA DEL SOL

Si posem qualsevol objecte al Sol veiem que 
s’escalfa a causa de l’arribada de l’energia 
procedent de la nostra estrella. Però podem 
mesurar quanta energia ens arriba, 
l’anomenada Constant Solar i quanta energia ha 
sortit del Sol realment. Us heu preguntat mai a 
quina temperatura està el Sol? Doncs aquí hi 
trobarem la resposta.

A QUINA DISTÀNCIA ESTÀ EL SOL?

A quina distància està el Sol? Com podem 
calcular-la? En aquesta activitat realitzarem la 
mesura gràcies a una tècnica molt creativa com 
és aprofitar un Trànsit de Venus (quan Venus  
passa per davant del Sol). Com que aquests 
trànsits só fenòmens rars ho podrem fer 
gràcies a un simulador de trànsits realitzat per 
ordinador.

ON ESTAN LES GALÀXIES?

La gran majoria de les estrelles que hi ha a 
l’Univers es troben formant part de galàxies, 
com la nostra Via Làctia. A partir de la mida 
aproximada que es coneix de la nostra galàxia, 
per comparació amb altres galàxies podrem 
estimar-ne la distància. Estan les galàxies molt 
juntes unes d’altres o estan més aviat separa-
des?

COETS I PROJECTILS. EL TIR PARABÒLIC

Ja fa més de 400 anys que Galileu estudiava els 
projectils per poder aconseguir millor precisió 
en les diverses disputes bèl·liques de l’època. 
Avui en dia podem calcular amb precisió la 
trajectòria d’un projectil. Els nostres projectils 
seran coets d’aigua que ens permetran de 
forma divertida mesurar els paràmetres d’un tir 
parabòlic.

ÉS UNA ROCA O UN FÒSSIL?

Si passegem per la natura ens podem trobar 
davant de gran quantitat de tipus de roques 
diferents, però també podem trobar fòssils. 
Aquests no són res més que restes 
d’organismes que s’han pogut conservar en les 
roques gràcies a circumstàncies molt particu-
lars. Veurem com distingir diversos tipus de 
roques i com s’analitzen els fòssils.

LA MIDA DE LA TERRA

Fa més de 2200 anys que Eratòstenes, amb una 
mesura ben simple com la mesura de la llarga-
da de les ombres, va poder calcular un valor 
aproximat del radi de la Terra. Amb un simple 
pal i unes taules podrem repetir aquesta 
mesura històrica i determinar com n’és de gran 
la Terra. I per cert quan “pesa” la Terra? Hi ha 
almenys dos experiments per a descobrir-ho.

ELS CRÀTERS DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit no presenta atmosfera i això 
fa que no hi hagi processos d’erosió que canviïn 
la seva superfície amb el temps. Això sí, hi ha un 
procés que és vital per entendre la seva superfí-
cie, els impactes de meteorits. Aquests impac-
tes produeixen cràters. Coneixent algunes 
dades de la Lluna podrem mesurar quina mida 
tenen aquests elements del relleu de la Lluna.

EPPUR SI MUOVE

Tal i com ja imaginava Galileu, el moviment dels 
planetes al voltant del Sol ja va ser descrit per 
Kepler en les seves tres lleis i després establert 
en la Gravitació de Newton. Però això funciona 
en tots els casos? Què passa amb els satèl·lits 
de Júpiter? I amb estrelles al voltant d’un forat 
negre? Gràcies a les simulacions informàtiques 
podrem conèixer aquests moviments.

L’ASTROLABI, UN ORDINADOR DE CARTRÓ

Estem perduts en el camp, de dia o de nit, no 
disposem de cap aparell electrònic que ens 
pugui ajudar a saber quina hora és? o quan 
sortirà es pondrà el Sol? Un estri fet de cartró, 
l’astrolabi, ens pot donar aquestes respostes i 
moltes altres com saber a quin lloc estem o 
quins objectes astronòmics podem veure 
aquesta nit. En aquesta activitat en descobrirem 
el seu funcionament.
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QUIN CEL HI HAURÀ AQUESTA NIT?

Després de la posta de Sol al Montsec podem 
començar a observar els diversos astres del 
firmament: els estels, els planetes i fins i tot 
alguna galàxia. El pas del temps ens permetrà 
revisar els moviments de la Terra i de la Lluna i 
com es mostren en els moviments aparents del 
cel (fases de la lluna, les estacions, els eclipsis). 
Descobrirem detalladament el cel que es pot 
observar en la nit d’aquell dia, quins planetes 
podem veure? Quines són les constel·lacions 
més destacades de la nit? Com ho hem de fer 
per trobar-les? Són algunes de les preguntes 
que el planetari ens permet respondre.

STARS

Per què les estrelles brillen? Les estrelles són 
totes iguals? Canvien en el temps? El planetari 
ens aproparà a conèixer com són les estrelles, 
les grans fàbriques de producció d’energia de 
l’Univers. Podrem veure com les estrelles més 
grans acaben la seva vida en una gran explosió 
que anomenem Supernova o com les estrelles 
viuen agrupades formant cúmuls. També 
veurem com el nostre Sol es una estrella més 
que també canviarà amb el pas de milions 
d’anys. STARS ens mostra com és la vida de les 
estrelles.

NIT ESTRELLADA AL MUSEU

Què hi fa una exposició d’astronomia en un 
museu d’art? Amb aquesta pregunta comença 
un viatge per l’art i la cultura i com l’astronomia 
hi ha estat present des dels orígens de la huma-
nitat. Urània, la musa de l’astronomia, és la 
nostra guia en un passeig per les pintures amb 
influències astronòmiques o en un recorregut 
per la història amb parades a les coves de 
Lascaux, Stonehenge o les piràmides de Gizah. 

JOAN I ARNAU. EL SOMNI DEL MONTSEC

Joan de Sant Pere és un monjo de l’època 
medieval que resideix a la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, ell és un apassionat per conèixer la 
figura del gran heroi Arnau Mir de Tost. La 
fascinació per aquest personatge el farà recó-
rrer algun dels indrets més destacats del 
Montsec. Descobrim paratges naturals incom-
parables i monuments històrics que han arribat 
fins als nostres dies, fins a completar el reco-
rregut tornant al Parc Astronòmic i descobrint 
el cel del Montsec. Joan i Arnau és un viatge pel 
patrimoni històric i natural d’aquesta serra 
sense oblidar un patrimoni tan important com 
l’observació del cel.

SELECCIÓ NATURAL

Ens situem a l’Anglaterra victoriana, ara fa 
quasi dos-cents anys, a la primera meitat del 
segle XIX. En aquell temps la ciència anava fent 
progressos, però hi havia encara molts temes 
per descobrir, d’entre ells, els mecanismes de 
la vida, n’era un dels més destacats. Ens 
embarcarem a bord del HMS Beagle, un vaixell 
de la marina britànica, on acompanyarem a 
Charles Darwin en el viatge que li va permetre  
descobrir el mecanisme de la selecció natural, 
l’explicació a com la vida evoluciona i com les 
espècies apareixen i desapareixen. Acom-
panyem-lo a descobrir el “misteri de misteris”.

OBSERVEM EL SOL

Observem amb deteniment la nostra estrella, el 
Sol. Descobrim les diverses capes que el 
formen i quines es poden observar. Des de fa 
segles sabem que el Sol presenta mostres 
d’activitat, gràcies als equipaments 
d’observació solar podrem veure si tenim 
taques solars, fàcules i fins i tot enregistrar si 
en aquell moment s’està produint alguna explo-
sió en el Sol.

LA NIT DE LES ESTRELLES
(OBSERVACIÓ DE NIT)

Quan es fa de nit al Montsec, el cel més fosc de 
Catalunya, podem descobrir amb gran detall 
estels, planetes i nebuloses. Combinant 
l’observació a simple vista i l’ús d’aparells 
òptics com telescopis ens aproparem a la 
descoberta del cel nocturn.

LA POTÈNCIA DEL SOL

Si posem qualsevol objecte al Sol veiem que 
s’escalfa a causa de l’arribada de l’energia 
procedent de la nostra estrella. Però podem 
mesurar quanta energia ens arriba, 
l’anomenada Constant Solar i quanta energia ha 
sortit del Sol realment. Us heu preguntat mai a 
quina temperatura està el Sol? Doncs aquí hi 
trobarem la resposta.

A QUINA DISTÀNCIA ESTÀ EL SOL?

A quina distància està el Sol? Com podem 
calcular-la? En aquesta activitat realitzarem la 
mesura gràcies a una tècnica molt creativa com 
és aprofitar un Trànsit de Venus (quan Venus  
passa per davant del Sol). Com que aquests 
trànsits só fenòmens rars ho podrem fer 
gràcies a un simulador de trànsits realitzat per 
ordinador.

ON ESTAN LES GALÀXIES?

La gran majoria de les estrelles que hi ha a 
l’Univers es troben formant part de galàxies, 
com la nostra Via Làctia. A partir de la mida 
aproximada que es coneix de la nostra galàxia, 
per comparació amb altres galàxies podrem 
estimar-ne la distància. Estan les galàxies molt 
juntes unes d’altres o estan més aviat separa-
des?

COETS I PROJECTILS. EL TIR PARABÒLIC

Ja fa més de 400 anys que Galileu estudiava els 
projectils per poder aconseguir millor precisió 
en les diverses disputes bèl·liques de l’època. 
Avui en dia podem calcular amb precisió la 
trajectòria d’un projectil. Els nostres projectils 
seran coets d’aigua que ens permetran de 
forma divertida mesurar els paràmetres d’un tir 
parabòlic.

ÉS UNA ROCA O UN FÒSSIL?

Si passegem per la natura ens podem trobar 
davant de gran quantitat de tipus de roques 
diferents, però també podem trobar fòssils. 
Aquests no són res més que restes 
d’organismes que s’han pogut conservar en les 
roques gràcies a circumstàncies molt particu-
lars. Veurem com distingir diversos tipus de 
roques i com s’analitzen els fòssils.

LA MIDA DE LA TERRA

Fa més de 2200 anys que Eratòstenes, amb una 
mesura ben simple com la mesura de la llarga-
da de les ombres, va poder calcular un valor 
aproximat del radi de la Terra. Amb un simple 
pal i unes taules podrem repetir aquesta 
mesura històrica i determinar com n’és de gran 
la Terra. I per cert quan “pesa” la Terra? Hi ha 
almenys dos experiments per a descobrir-ho.

ELS CRÀTERS DE LA LLUNA

El nostre satèl·lit no presenta atmosfera i això 
fa que no hi hagi processos d’erosió que canviïn 
la seva superfície amb el temps. Això sí, hi ha un 
procés que és vital per entendre la seva superfí-
cie, els impactes de meteorits. Aquests impac-
tes produeixen cràters. Coneixent algunes 
dades de la Lluna podrem mesurar quina mida 
tenen aquests elements del relleu de la Lluna.

EPPUR SI MUOVE

Tal i com ja imaginava Galileu, el moviment dels 
planetes al voltant del Sol ja va ser descrit per 
Kepler en les seves tres lleis i després establert 
en la Gravitació de Newton. Però això funciona 
en tots els casos? Què passa amb els satèl·lits 
de Júpiter? I amb estrelles al voltant d’un forat 
negre? Gràcies a les simulacions informàtiques 
podrem conèixer aquests moviments.

L’ASTROLABI, UN ORDINADOR DE CARTRÓ

Estem perduts en el camp, de dia o de nit, no 
disposem de cap aparell electrònic que ens 
pugui ajudar a saber quina hora és? o quan 
sortirà es pondrà el Sol? Un estri fet de cartró, 
l’astrolabi, ens pot donar aquestes respostes i 
moltes altres com saber a quin lloc estem o 
quins objectes astronòmics podem veure 
aquesta nit. En aquesta activitat en descobrirem 
el seu funcionament.
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El Parc Astronòmic
Montsec al teu
centre educatiu
EL PLANETARI PORTÀTIL

Ens desplacem al vostre centre i instal·lem un planetari digital multimèdia que us permetrà conèixer el 
cel sense sortir de l’aula. 

El planetari portàtil del Parc Astronòmic Montsec té 6 metres de diàmetre i 4,25 metres d’alçada i una 
capacitat de 40 alumnes, que podran gaudir d’una projecció en una pantalla esfèrica sencera. Els espec-
tacles s’adrecen a tots els cicles educatius i tracten temàtiques vinculades amb l’observació astronòmi-
ca, els orígens de l’univers i la serra del Montsec.
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OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES

L’activitat amb telescopis es realitza tant de dia (a partir del primer cicle d’Educació Primària) com de nit 
(adreçada a tots els cicles educatius).

Durant el dia es realitza l’observació del Sol en directe que ens permetrà conèixer les principals caracte-
rístiques de l’astre. Així doncs, podrem veure’n les taques de la superfície, les flamarades i el Sol en 
diferents filtres.

Amb l’observació nocturna podrem veure el cel estrellat de ben a prop. A ull nu anirem descobrint les 
estrelles i constel·lacions i amb l’ajut dels telescopis podrem veure el més interessant de la nit: lluna, 
planetes, nebuloses, etc.

OBSERVACIONS EN REMOT

Aprofitant les noves tecnologies avui en dia es pot controlar un telescopi des de qualsevol punt del plane-
ta mitjançant Internet. Les cúpules d'observació del Centre d'Observació de l'Univers estan preparades 
per realitzar activitats d'observació a distància. Guiats per un dels operadors de telescopis del COU, que 
us explicarà el funcionament i conduirà l'activitat, podrem realitzar observacions dels objectes més 
destacats de la nit o bé del Sol en activitat diürna. Fins i tot durant una estona podrem controlar els 
telescopis i obtenir imatges sense necessitat de moure-us del vostre centre, només amb un ordinador i 
una bona connexió a Internet.
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Estades al Montsec
Mas Portal. Escola d’astronomia

Dimecres

Matí Tarda Nit

Dijous

Divendres

Benvinguda i dinar
L’ull del Montsec

Sopar pícnic i
Observació nocturna
de l’univers

Orígens de la Terra Dinar
Camp d’aprenentatge espacial

Sopar i
festa final.

El sol i els seus planetes Dinar.
Fi del programa

Dimecres

Matí Tarda Nit

Dijous

Benvinguda i dinar
El sol i els seus planetes

Sopar pícnic i
Observació nocturna
de l’univers

Camp d’aprenentatge
espacial

Dinar.
Fi del programa

Camí de Corçà, s/n, Km 4, 25691 - Agulló
Tels.: 902 200 005 - 934 092 071
www.rosadelsvents.es

Informació i reserves

1PC + dinar + activitats detallades amb monitors i tot el material
i transports necessaris per les activitats.

Veure preus i temporada en tarifes adjuntes.

Consulteu altres temporitzacions d’estada pel vostre curs.
Us podem fer el programa a mida segons les vostres necessitats.

Inclou .........................

2PC + dinar + activitats detallades amb monitors i tot el material
i transports necessaris per les activitats.

Veure preus i temporada en tarifes adjuntes.

Consulteu altres temporitzacions d’estada pel vostre curs.
Us podem fer el programa a mida segons les vostres necessitats.

Inclou .........................

Estades 2 dies
Estades 3 dies



Alberg Montsec - Mur.
Escola del cel i del temps
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Arribada, descàrrega equipatges.
Visita castell de Mur
Dinar pínic

Dimecres

Matí Tarda Nit

Dijous

Divendres

Baixada Castell-itinerari plantes medicinals
Instal·lació
Taller plantes medicinals

Joc de nit

9:00h Esmorzar
L’estació meteorològica-Taller
home del temps
13.30h Dinar

17.00h
2 mòduls de Tallers d’Astronomia COU
20.30h Sopar pícnic

Visita Ull 
Montsec
Observació estels

9:00h Esmorzar
Tallers i Jocs d’Astronomia
13.30h Dinar

15:00h 
Sortida

2 PC+ dinar + activitats + visites  castell i COU
+ monitors + autocar per COU
1 gratuïtat de professor cada 15 alumnes

Veure preus i temporada en tarifes adjuntes.

Consulteu altres temporitzacions d’estada pel vostre curs.
Us podem fer el programa a mida segons les vostres necessitats.

Inclou .........................

Arribada, descàrrega equipatges.
Instal·lació
13.30h Dinar

Dijous

Matí Tarda Nit

Divendres

17.00h
2 mòduls de Tallers d’Astronomia COU
20.30h Sopar pícnic

Visita Ull  Montsec
Observació estels

9:00h Esmorzar
Teatre d’Històries Mitològiques
13.30h Dinar

15:00h 
Sortida

Inclou ......................... 1 PC+ dinar + activitats + monitors
+ visita i autocar COU.
1 gratuïtat de professor cada 15 alumnes

Veure preus i temporada en tarifes adjuntes.

Consulteu altres temporitzacions d’estada pel vostre curs.
Us podem fer el programa a mida segons les vostres necessitats.

Ctra. St. Esteve de la Sarga, s/n, 25632
Guàrdia de Noguera
Tel.: 93 430 16 06 - Fax: 93 419 62 68
www.peretarres.org/montsecmur

Informació i reserves
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Albergs i cases de
colònies al Montsec

Àger

Agulló

Argentera

Fontllonga

Guàrdia de Noguera

Montsonís

Os de Balaguer

Sant Llorenç de Montgai

Santa Maria de Meià

Alberg Vall d’Àger

Casa de colònies Mas Portal

Casa de colònies Cal Petit

Alberg Cal Picarol

Alberg Montsec-Mur

Casa de colònies
Verge de Salgar

Casa de colònies
Monestir de les Avellanes

Alberg la Cova

Casa de colònies de Santa Maria

973 455 235

670 277 017

973 415 140 - 973 291 087

973 292 073

973 652 123 - 934 301 606

609 360 003 - 973 400 853

973 438 006

973 420 427 - 691 807 581

973 445 342 - 973 415 187
656 546 897

www.albergvalldager.com

www.rosadelsvents.es

www.calpetit.net

www.calpicarol.com

www.peretarres.org

www.casasalgar.com

www.monestirdelesavellanes.com

www.alberglacova.com

www.parroquiabalaguer.org

EstablimentPoblació Telèfon WebEstablimentPoblació Telèfon Web







Tarifes
Parc Astronòmic del Montsec

* Grups inferiors a 20 persones consultar tarifes.
* Entrada gratuïta per als professors

Per les tarifes de les activitats “El Parc Astronòmic del Montsec al teu centre educatiu”: consultar-nos

SESSIÓ
DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

Visita diürna, 8€ 

Visita nocturna, 11€

SESSIÓ
DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

Visita diürna, 12€

Visita nocturna, 15€

SESSIÓ
DE PLANETARI

Taller

Visita diürna
8€

Visita nocturna
11€

Visita diürna, 8€ 

Visita nocturna, 11€

Visita diürna, 12€

Visita nocturna, 15€

Visita diürna
8€

Visita nocturna
11€

Taller

SESSIÓ
DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

SESSIÓ
DE PLANETARI

OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA

SESSIÓ
DE PLANETARI

Taller

Taller

Parc Astronòmic del Montsec • Camí del Coll d’Ares, s/n - 25691- Àger • Tel. 973 053 022 / 973 455 246 
info@parcastronomic.cat • www.parcastronomic.cat

Informació i reserves

Taller addicional, 4 €Taller addicional, 4 €




