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EN EL CEL... es una activitat pensada per als mes petits:

PREESCOLAR.

Després de sortir de l’interior d’un observatori de joguina. En un viatge que plantegem de manera molt gradual, anem
descobrint tot allò que hi ha en el cel, del mes proper, al mes llunya!
Que hi ha EN EL CEL quan és de dia?
Papallones i ocells, animals que poden volar!
i mes amunt dels ocells, que hi ha?
Els núvols... fabriquem un núvol!, fem-li una fotografia!
i mes amunt dels núvols?
Els avions que també poden volar, i molt amunt!
i mes amunt?
El Sol quan es de dia, i de nit la Lluna!
No tots els estels son solets com el nostre, n’hi ha que son planetes... els vols conèixer?
Un espectacle amb ombres, inflables, cançons, poesies, projeccions, mòbils i objectes per iniciar als mes petits en el
món de les ciències del cel.

Dibuix del Sol, de la il·lustradora Pillet.

Activitat pràctica,

OBSERVACIÓ
DEL SOL I LA LLUNA.
Consideracions prèvies:
La nostra experiència ens diu que la
observació astronòmica depèn en gran
mesura de l’equilibri. Per tant, tractant-se
d’infants tant petits, aquesta pràctica queda
molt limitada.
També farem un experiment que ens servirà
per fer conscients als infants de la perillositat
d’observar el Sol sense la supervisió d’un adult.
De nit (a la tarda), tindrem ensenyarem als
infants que s’han de tancar un ull amb l’ajut
d’un dit, i fer que pugin observar en directe la
Lluna, on descobriran imatges molt definides.
Alhora que veuran per primer cop aquest astre
que per a ells, forma part d’un imaginari molt
potent, a través dels contes i històries que els
expliquem.

Dibuix
deen
la quart
Lluna creixent,
de la il·lustradora
Pillet. per a observar-la.
La
Lluna
el millor moment

Per fer aquesta activitat,

ENS DESPLAÇEM!
A no ser que vulgueu visitar-nos a Castelltallat, que per a nosaltres serà tot un
plaer rebre-us, i on els petits podran entrar a la cúpula, on els sorprendrà els seus
moviments d’obertura i gir.
Nosaltres agafarem tot el material necessari, i ens traslladarem a la vostra escola
bressol per tal de fer-vos l’activitat a l’escola.

Ens desplacem allà on sigui el vostre centre educatiu!.

EL PREU.
Aquesta activitat esta en fase experimental, es va fer la primera estrena a l’escola bressol municipal de Can Caralleu, al
barri de Sarrià de Barcelona el mes de juny del 2015. Des de aleshores l’hem dut a terme un parell de vegades més.
Es per aquest motiu, donat que encara esta en rodatge i ha alguns dels seus aspectes que son susceptibles de canvis,
que de moment demanem la voluntat com a pagament, es a dir, que el preu el poseu vosaltres.
Nomes us volem comentar que el preu del monitoratge, el muntatge previ, i el desmuntatge mes la benzina, ens costa
75€.

OBSERVACIÓ DE LA LLUNA O EL SOL:

EN EL CEL:

€
2 € alumne
D
I Ü R N3 A

Moneda de 2€ en commemoració de l’Any Internacional de l’Astronomia 2099.

El nostre

CONTACTE.
Telèfon:
667 529 051
Correu electrònic:
info@observatoricastelltallat.com
Lloc web:
www.observatoricastelltallat.com

