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

Conforma una experiència d’aprenentatge única 
per treballar l’astronomia i la ciència mitjançant 
les sensacions, sense moure-us del centre escolar. 

Comptem amb més de 15 projeccions amb 
resolució 4K en diferents idiomes i comentades 
en viu. En veureu una mostra al nostre canal de 
YouTube. 

Demana’ns el dossier de projeccions i la fitxa 
tècnica de cada etapa educativa (de P3 a 
Batxillerat). 

EL PLANETARI

Veure vídeo

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


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



COMPLEMENTS

EL PLANETARI

L’UNIVERS 
P3-1r 

CONSTEL·LACIONS
P3-4t

MAQUILLAGE
P3-6è

PLANISFERI
3r-6è 

EXPERIMENTACIÓ
PRIMÀRIA, ESO
i BATXILLERAT



EL PLANETARI

PLANETARI
3,70€/alumne
Sessions d’entre 30 i 60 minuts per grup.
Mínim 370€ per centre i dia.
30€ addicionals si s’ha de moure de lloc l’infable entre sessions.

Complements
1€/alumne addicional 
Entre 10 i 15 minuts afegits al temps del planetari.

Preus sense IVA (21%).
En el cas de les escoles verdes o que inclouen l’astronomia dins el currículum la facturació pot ser 
sense IVA.

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



Els tallers permeten experimentar i practicar 
els diferents aprenentatges científics. 

Tenen una durada d’entre 1h i 1,5h i tot el material 
és a càrrec de Cel Obert. 

Demana’ns la fitxa tècnica de cadascun, on es 
recullen els objectius didàctics, la metodologia de 
treball i altres detalls a tenir en compte.

ELS TALLERS



FLUORESCÈNCIES
GALÀCTIQUES

ELS TALLERS

P3-P5   
1r-3r Primària  

Explorem la nostra galàxia descobrint els misteriosos elements que ens acompanyen i els milers 
de colors que hi brillen. Quedarem fascinats amb les formes de la llum mentre juguem i 
experimentem!

Es recomana el maquillatge i la plastilina de P3 a 1r i el maquillatge i les constel·lacions de P5 
a 3r.  



ESPAI RUBIK

ELS TALLERS

P3-P5   
1r-6è Primària  
ESO i Batxillerat

Convidem a l’alumnat a resoldre de manera individual i grupal diversos reptes manipulant 
diferents elements de Rubik, segons l’edat (piràmide, cubs...). Assimilen conceptes matemàtics 
del currículum relacionant-los amb l’astronomia, a través del joc i la superació personal. 



ROBOTS ESPACIALS

ELS TALLERS

P5   
1r-6è Primària  

Velles peces electròniques i materials reutilitzats es converteixen en originals robots amb la 
fantasia i l’enginy de l’alumnat, que fan volar la imaginació i creen els seus propis personatges 
i coets espacials. 



ENGINYS I CIÈNCIA

ELS TALLERS

ESO

A través de la fabricació de dos o tres invents l’alumnat coneixerà una part de la història de la 
física, les matemàtiques i l’astronomia i podrà aplicar algun dels principis bàsics de la física. 

Es guia a l’alumnat per a la fabricació de les seves pròpies eines i després s’explica com utilitzar-
les.



PLANETES CURIOSOS

ELS TALLERS

P5   
1r-6è Primària  
ESO i Batxillerat

A través de diferents pràctiques l’alumnat experimenta i comprèn les característiques físiques i 
químiques dels planetes i altres elements del sistema solar. 

S’adapten els conceptes segons la temàtica que s’estigui treballant a l’aula. 



ELS TALLERS

1 TALLER
300€
150€ a partir del segon

Més descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres serveis.

Preus sense IVA (21%).
En el cas de les escoles verdes o que inclouen l’astronomia dins el currículum la facturació pot ser 
sense IVA.

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



Observacions noctures i diürnes 
a partir de P5

De dia contemplem el Sol amb filtres especials i 
el percebem amb més detall.  

De nit aprenem a orientar-nos situant les 
principals constel·lacions visibles amb l’ajuda del 
nostre làser i observem, fins i tot, alguns planetes 
i sistemes estel·lars. 

Demana’ns la fitxa tècnica de l’activitat per a més 
detalls.

EL TELESCOPI



EL TELESCOPI

TELESCOPI
300€/sessió
Descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).
En el cas de les escoles verdes o que inclouen l’astronomia dins el currículum la facturació pot ser 
sense IVA.

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. 
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