
Metodologia de treball 

• Pràctica guiada.
• Narrativa d’històries.
• Aprenentatge basat en fenòmens.

Recursos pedagògics

• Telescopi astronòmic.
• Planisferi.
• Pantalla de visualització.

Objectius didàctics

• Diferenciar els diferents cossos celestes (planeta, galàxia, etc..).
• Conèixer les principals constel·lacions.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental astronòmic.
• Posar en valor la importància de conservar la qualitat del cel

nocturn.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura. 

Competències

• Coneixement i interacció amb
el món físic.

• Artística i cultural.
• Autonomia, iniciativa personal 

i emprenedoria.

• Ciència i tecnologia.
• Consciència i expressió

cultural.

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc

dia:

grup-classe (màxim 25 alumnes/grup)

S O N D G F M A M J J Adl dm dc dj dv

mes:

Preu: 112233,,3300  € ((pprreeuu  ppeerr  ggrruupp--ccllaassssee))

Inscripcions: 

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc..  Ctra. de l’Esglesia 92, 08017 Barcelona.
Tel. 9933  228800  3355  5522..    E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant al CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc (de 9:30 a 14 h) o a través de correu electrònic.
 Un cop realitzada la inscripció, rebreu per correu electrònic la confirmació de la vostra reserva (data, preu i compte corrent pel pagament).
 Amb anterioritat a la data de l’activitat reservada cal enviar per correu electrònic el comprovant de pagament.

AAccttiivviittaatt  dd’’iinnttrroodduucccciióó  aa  ll’’aassttrroonnoommiiaa  ((hhiissttòòrriiaa,,
iiddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  ccoossssooss  cceelleesstteess,,  eettcc..))  aa  ppaarrttiirr  ddee
ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ddeell  ffiirrmmaammeenntt  nnooccttuurrnn  aa  uullll  nnuu  ii  aammbb
tteelleessccooppii..
LLaa  pprrooppoossttaa  ttaammbbéé  ppeerrmmeett  eexxpplloorraarr  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa
ii  eellss  bbeenneeffiicciiss  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióó  dd’’uunn  cceell  nnooccttuurrnn
ddee  qquuaalliittaatt..  EEnn  aaqquueesstt  sseennttiitt,,  eell  cceell  ddeell  PPaarrcc
NNaattuurraall  ddee  llaa  SSeerrrraa  ddee  CCoollllsseerroollaa,,  aammbb  uunn  mmeennoorr
eeffeeccttee  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióó  lluummíínniiccaa  ii  aattmmoossffèèrriiccaa,,
ooffeerreeiixx  mmiilllloorrss  ooppoorrttuunniittaattss  dd''oobbsseerrvvaacciióó  qquuee  eellss
eennttoorrnnss  uurrbbaannss  ddeell  sseeuu  eennttoorrnn..
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22  hh
Activitat nocturna (de 21 a 23 h).

DDuurraaddaa  ii  ccaalleennddaarrii
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  PPaarrcc



FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

La jornada a
Collserola

Centre d’Informació
del Parc

2 h - El Parc de Collserola com a espai natural
protegit.

- Història de l’astronomia.
- El cel i els cossos celestes. Les principals
constel·lacions.

- Què és el telescopi i com funciona.
- Els factors ambientals i humans que con-
dicionen la qualitat del cel nocturn. 

- Els beneficis vitals de la natura.
- Bones pràctiques a la natura. 

- Benvinguda i presentació de l’equip 
d’educació.

- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Orientació amb el planisferi i identificació
de cossos celestes.

- Observació del cel a ull nu. 
- Observació del cel amb el telescopi.
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