Garraf Astronomia
oct.
13
2018

Object 1

La Lluna i el planeta Saturn

Horari d'inici: 19:30 h.
Horari complet:
de 19:30 h. a 21:30 h.
Lloc: Observatori Astronòmic del Parc del Garraf
Camí d'Olivella a Plana Novella km 3,5 (davant de l'Escola de Natura de Can Grau)
Olivella
Organitzadors: Fora d'Òrbita - Planetari Mòbil
Telèfon: 685 233 575 / 651 426 872
A/e: garraf@planetari.cat
Públic a qui va dirigida l'activitat: General
Accés: Pagant
Preu: Adults 15 Euros, Nens de 6 a 12 anys 10 Euros
Descripció:L'activitat, de dues hores de durada, es divideix en tres parts:
- Sessió de Planetari: Dins del Planetari es fa de nit, notem el moviment aparent del cel que ens ajuda a
orientar-nos, identifiquem estrelles brillants, coneixem constel·lacions, reconeixem planetes... Sense
adonar-nos ens passarà tota una nit.
- Petita xerrada: Aprendrem a orientar-nos i a utilitzar una carta celeste. Cadascú rebrà una carta celeste.
- Observació: Si el temps ho permet, la sessió s'acabarà pujant a la cúpula de l'observatori per mirar amb
el telescopi el planeta Saturn amb els seus anells nit i amb l'observació del cel a ull nu a l'exterior de
l'observatori. En cas contrari, es pujarà a la sala de control per a gaudir d'imatges i vídeos gravats de
diferents astres.
Requisits activitat: Cal reserva prèvia a garraf@planetari.cat especificant nom i telèfon de contacte.
• La sessió es confirmarà o s'anul·larà la setmana abans, depenent de que s'hagi assolit el nombre mínim
de participants.
• Indicacions per arribar a l'Observatori: http://planetari.cat/AccessosOAG.pdf
• No es demana paga i senyal a l'hora de fer la reserva formal, però es prega el compromís d'assistència
per part dels visitants. En el cas excepcional d'haver de notificar anul·lacions o modificacions, preguem
comunicar-ho tant aviat com sigui possible.
Més informació: http://www.oagarraf.net
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