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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 comprendre l’entorn mitjançant les sensacions,  
l’astronomia i la ciència, sense moure-us de lloc. 
Per a infants d’entre 1 i 3 anys. 

Durant les projeccions en 4K i interactives, 
comentades en viu, activem diversos efectes 
sensorials i manipulatius  que completen la 
vivència.  

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

EL PLANETARI

Veure vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=HtSnrsimeiE
https://www.youtube.com/watch?v=GFlJDOLMXk8&t=12s


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



L’AVENTURA D’EN NIL

LES PROJECCIONS

Ajudem a un visitant llunyà a tornar al seu planeta mentre anem desvelant els secrets de cada 
planeta i li mostrem les belleses de la Terra. 
Dins del planetari veiem tot l’espai i fem nous amics!

Veure vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=HtSnrsimeiE
https://www.youtube.com/watch?v=x2a17i24uN0


SENSACIONS AL PLANETARI

ELS EFECTES

Coneixem criatures espectaculars d’altres planetes...
Cauen bombolles del cel que podem tocar!
Notem les tempestes elèctriques a la bola de plasma. 
Ens visita un dron volador!
Capturem les aurores boreals dins un pot. 
Compte amb els meteorits lluminosos que ens passen per sobre!
Acariciem l’Arc de Sant Martí.  



EL PLANETARI

PLANETARI
370€/sessió
100€ addicionals a partir de la segona sessió

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.

Preus sense IVA (21%).

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



COMPLEMENT AL PLANETARI

LA TAULA DE LLUM

Després de la visualització de la projecció sensitiva, i encara dins el planetari, experimentem 
sobre les nostres taules de llum alguns dels fenomens que hem viscut a la projecció, com l’Arc 
de Sant Martí, la neu, la lluna i els meteorits, descobrint un univers de colors i textures.



LA TAULA DE LLUM

TAULA DE LLUM
50€/sessió
Que s’afegeixen al cost de planetari

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. 
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