
OFERTA
D’ACTIVITATS
Estiu 2022

Observatori Astronòmic de Castelltallat.
Activitats destinades a esplais, casals d’estiu, i cases de colònies.



Activitats i tallers – PREUS 
Les dues Activitat bàsiques: Preu:

El nostre taller més exitós: Preu:

La nostre oferta més acceptada: Preu:

La novetat d’aquest any: Preu:

El dia i la nit (muntatge fotogràfic).

BATEIG DE CEL

MIRANT EL SOL

MIRANT EL SOL

150€ (20/25 alumnes)

240€ (40 alumnes)

200€ (20/25 alumnes)

320€ (40 alumnes)

LA MALETA DELS PLANETES

+ LA MALETA 
DELS PLANETES

250€ (20/25 alumnes)
400€ (40 alumnes)

150€ (20/25 alumnes)
240€ (40 alumnes)

175€ (20/25 alumnes)
280€ (40 alumnes)LEGO I ASTRONOMIA



Si veniu de dia, podem fer la

LA OBSERVACIÓ DEL SOL

El Sol en l’espectre de l’hidrogen alfa de la llum.

Si veniu a fer l’activitat “Mirant al Sol 
a l’Observatori Astronòmic de 
Castelltallat, us explicarem 
mitjançant un programa interactiu 
d’imatges d’alta definició de 
l’Univers, com neixen, viuen i moren 
els estels com el Sol.
Observareu el Sol amb dos aparells 
diferents: 
Un d’ells es un telescopi refractor de 
gran lluminositat equipat amb un 
“Safety film” on podrem observar 
les taques solars i la seva estructura.
L’altre es un telescopi solar equipat 
amb el filtre d’hidrogen alfa, que 
ens deixa veure les ejeccions de 
massa coronal en temps real. Al acabar us demostrarem que 

és el que passaria si 
observéssim el Sol sense cap 
mena de protecció.



Saturn es considera la joia del sistema solar pels seus vistosos anells.

Si veniu de nit, podeu fer...

LA OBSERVACIÓ DEL CEL

Després observareu el cel nocturn 
amb dos aparells d’augment:

El telescopi principal està situat a 
l’interior de la cúpula. I el nostre 
telescopi secundari, situat al peu de 
l’edifici de la cúpula.

Us farem un reconeixement de les 
constel·lacions amb l’ajut d’un raig 
làser, i veureu la Via Làctia.

Podreu observar nebuloses d’emissió 
i planetàries, cúmuls oberts i 
globulars, galàxies, planetes i els 
paisatges de la Lluna.

Iniciarem l’activitat amb una 
interpretació de l’exposició que 
tenim instal·lada a la Sala Gòtica de 
la Rectoria, on descobrireu les 
proporcions del sistema Solar a 
escala real.

A continuació a la sala multimèdia us 
farem el monòleg d’en Toni Guntin 
director de l’observatori, on us 
explicarà la vida d’un estel. Com 
eclosionen, romanen i desapareixen 
els estels.

Una història centrada en la vida del 
nostre estel, i per extensió d’altres 
tipus d’estels que conviuen amb el 
Sol a la Via Làctia.



Per a petits i grans... 

LA XERRADA-COLOQUI
Explicacions suportades amb projeccions 
d’imatges d’alta qualitat:

La vida d’un estel: 
Us expliquem com i on neixen els estels, 
com viuen la seva vida i finalment com 
acaba la seva existència. També descrivim 
objectes llunyans que viuen fora de la Via 
Làctia, la nostra Galàxia, com son els cúmuls 
globulars, i les altres galàxies. 

El sistema solar: 
Aquesta xerrada col·loqui entra dins

LA MALETA DELS PLANETES:
Us anem descrivint l’aparença, les 
característiques, i els aspectes mes rellevants 
de cada un dels planetes del nostre sistema 
solar, i algunes de les llunes que els orbiten. 

Traces dels estels captades amb una llarga exposició.



Per als petits i grans! 

LA MALETA DELS PLANETES
Les mides vers el Sol.

La maqueta del sistema 
Solar: 
Dins d’una maleta portem 
una inflable esfèric d’un 
metre i mig de diàmetre 
que representa el Sol.
A continuació anem traient 
de la maleta tots i 
cadascun dels planetes del 
sistema solar a proporció 
amb l’inflable que 
representa el Sol.
Mercuri de 5 mil·límetres...
La Terra de 15 mil·límetres...
La Lluna de només 3!
Júpiter de 15 centímetres.
Fins i tot us portem un 
meteorit autèntic!

Mercuri en fals color.



L’astronomia i la plàstica (il·lustració).

El sistema solar de butxaca: Partint d’una tira de 
paper molt llarga a la qual li anem practicant uns 
plecs en un ordre concret, obtenim una aproximació 
de la distribució que guarden els planetes del 
sistema solar vers el Sol. Després amb paciència, 
anem enrotllant-la per tal de posar-nos-la a la 
butxaca.

El sistema solar sobre el territori
PROPOSTA DE TALLER: 
Després del desplegament de la maqueta del sistema 
solar a proporció, ens connectem a Internet i mitjançant 
una aplicació “on line”  amb la que podem realitzar el 
plànol al nostre gust.
El que fem es implantar la maqueta sobre el territori de 
forma virtual, situant el Sol (el centre de a instal·lació), al 
casal on estem fent el taller... per després anar situant 
cadascun dels planetes al seu lloc corresponent coincidint 
amb llocs emblemàtics de la població sobre el mapa.
Posteriorment els nois i noies podran visitar els llocs 
escollits per tal de fer-se una “selfie” amb el model del 
planeta corresponent, i la podran penjar a un mural que 
fareu al casal.

LA MALETA DELS PLANETES
Les distàncies al Sol.
Per als petits... i pels grans! 



El globus terraqui: Si els alumnes construeixen ells 
mateixos el globus terraqui amb Lego Thecnic, es 
senten més identificats amb el model, per tant, 
atendran amb més interès les explicacions que donem 
a continuació sobre: el cercle horari, les estacions de 
l’any, els solsticis d’estiu i d’hivern, els equinoccis de 
tardor i primavera, l’analema, etc. 

El sistema Sol – Terra - Lluna: Un sistema Sol-
Terra Lluna amb moviment propi per mostrar 
els moviments d’aquests tres astres, a través 
dels quals es regeix la totalitat de les nostres 
vides:

Els ritmes vitals del dia i la nit.
El nom que hem atorgat als dies de la setmana.
Les fases Lunars i les setmanes del mes.
La durada d’una mensualitat.
El nostre aniversari.
El nostre signe del zodíac.

Ajudats per un model més proporcionat, els 
eclipsis de Sol i de Lluna.

El model de recent creació de Lego Technic que representa el globus terraqui. 

Pels més grans... 

NOU TALLER lego i astronomia!



Si és del vostre interès, 

ENS DESPLAÇEM!
Potser que un dia feu una estada al casal per passar-hi la nit!, i aquesta es una 
oportunitat única per a gaudir-la fent astronomia.

Tanmateix potser que sigui només per una raó econòmica, i el que voleu és 
estalviar-vos l’autocar. 

En qualsevol cas si a vosaltres us interesses, nosaltres disposem d’equipament 
transportable per a poder fer-vos les activitats al vostre casal. 

Ens desplacem allà on sigui el vostre centre educatiu!. 



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

El nostre 

CONTACTE.


