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El planetari mòbil és una cúpula inflable on 
es projecten imatges i sons en 360º. 

Conforma una experiència lúdica educativa que 
apropa la màgia i sensacions de l’astronomia a 
totes les edats.

Comptem amb una vintena de projeccions amb 
resolució 4K, en diferents idiomes i comentades 
en viu, per a totes les edats i interessos. Veureu 
una mostra de l’experiència amb el planetari al 
nostre canal de YouTube. 

EL PLANETARI

Veure vídeo

https://www.youtube.com/@celobertplanetari
https://www.youtube.com/watch?v=HtSnrsimeiE
https://www.youtube.com/watch?v=sc8lrsraLrM


ASPECTES TÈCNICS

2,8 metres d’alçada

6 metres de diàmetre

Capacitat: 20-25 persones

Accessibilitat per a tothom

Instal·lació segura i assegurança 

de responsabilitat civil

Poc vent

Presa de corrent 220~230 volts i 

3.000 watts mínim

Preferiblement en un interior

Terreny pla (si és de sorra

s’ha de comunicar)

Ombra i sense humitat
Muntatge 1h abans d’iniciar les 

activitats

Temps desmuntatge: 45 min

EL PLANETARI



EL PLANETARI

PLANETARI
370€/2h
Sessions d’entre 10 i 20 minuts per grup.
Dos tècnics dinamitzadors.
Descomptes si es contracta el planetari més d’un dia. 
Més descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



Les sessions al planetari es poden 
complementar amb la carpa astronòmica.

Aquest espai, amb experiments interactius, ajuda 
a despertar la curiositat dels participants abans 
d’entrar al planetari i els amenitza l’espera.

També compta amb una mostra de meteorits reals, 
una exposició fotogràfica i en vídeo d’elements 
galàctics amb imatges reals de la NASA i diverses 
maquetes de satèl·lits i coets històrics.

LA CARPA ASTRONÒMICA



LA CARPA ASTRONÒMICA

CARPA
150€/2h
Inclou l’acompanyament d’una persona dinamitzant l’espai.
Com a complement del planetari.  
Descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



Diversos tallers i un espectacle per a tots 
els públics.

Els tallers de Cel Obert busquen despertar la 
curiositat científica dels participants d’una manera 
lúdica i experimental.

Capten l’atenció de totes les edats i interessos i 
tothom passa una estona divertida. 

LES ACTIVITATS



ESPECTACLE PLANETES CURIOSOS

LES ACTIVITATS

Tots els públics

A partir d’elements quotidians, s’explicaran de forma experimental, visual i didàctica, 
característiques físiques i químiques dels planetes del sistema solar i d’altres elements galàctics.

Per què en un planeta hi fa fred i en l’altre calor? Com es produeixen els cràters? Què són els 
camps magnètics?



TALLER LES SENSACIONS DE L’AIGUA

LES ACTIVITATS

Taller per a famílies amb infants de 2 a 6 anys

A través de diversos racons de joc lliure, els infants podran experimentar amb l’aigua.

Crearan pluges i tempestes, exploraran la seva imaginació mitjançant ecosistemes de gel, boles 
d’aigua de colors i bombolles de sabó i mouran vaixells amb la força del vent.

L’experiència es completa amb un espai dinamitzat on el personal de Cel Obert realitza diversos 
experiments d’explicació senzilla.



TALLER ROBOTS

LES ACTIVITATS

Tots els públics

Els participants construeixen els seus propis robots, coets, naus i sondes espacials.

Durant el taller es van introduint conceptes, segons l’edat i els interessos dels participants, que 
ajuden a comprendre la tecnologia espacial utilitzada per la NASA.



LES ACTIVITATS

ESPECTACLE I TALLERS
350€/1h
Descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



Observacions noctures i diürnes per a totes 
les edats

De dia tothom podrà contemplar el Sol amb filtres 
especials.  

De nit ens orientarem situant les principals 
constel·lacions visibles amb l’ajuda del i 
observarem alguns elements, com planetes i 
sistemes estel·lars. 

Disposem d’una alternativa per dies que no ens 
acompanyi la meteorologia, pregunta’ns sense 
compromís!

EL TELESCOPI



EL TELESCOPI

ACTIVITAT AMB TELESCOPI
350€/1h
Descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



QUI SOM
Cel Obert som una empresa 
familiar dedicada a la 
divulgació científica. Creem 
experiències originals, 
didàctiques i divertides per a 
totes les edats.

Ens apassiona el que fem i des 
de fa 10 anys ens superem dia 
a dia per gaudir de l’astronomia 
amb vosaltres. 



c e l o b e r t . n e t

i n f o @ c e l o b e r t . n e t        6 5 9  8 1 6  8 2 9

https://celobert.net/
https://www.facebook.com/CelObertPlanetari
https://www.youtube.com/@celobertplanetari
http://celobertplanetari.blogspot.com.es/
https://twitter.com/CelOberCiencia
https://www.instagram.com/celobertplanetari/
http://info@www.celobert.net
tel:+34659816829
http://info@www.celobert.net
tel:+34659816829

