PLANETARI MUNICIPAL DE BARCELONA
Sessió de presentació per a docents (places limitades)
DATA: dijous 12 de març a les 17.30 h
LLOC: Planetari Municipal de Barcelona (c. Brussel·les s/n, entre els carrers Gènova i
Telègraf. Vegeu el mapa).

Benvolguts i benvolgudes docents,
L’equip del Planetari Municipal de Barcelona es complau a convidar-vos a una sessió de
presentació en la qual farem una petita mostra de les activitats que es duen a terme per a
diferents etapes educatives, mostrarem els nous materials que hem incorporat aquest curs i
resoldrem qualsevol dubte que pugui sorgir.
Aquest equipament situat a l’Escola del Mar, al barri del Guinardó, esdevé un espai acollidor
que possibilita que l’aprenentatge de l’astronomia sigui atractiu per a infants i joves.Disposa
de mòduls didàctics, projeccions i una cúpula amb l’Skyline de Barcelona a través de la qual
podem estudiar els principals fenòmens que ens envolten (dia i nit, constel·lacions, estrelles,
moviments de la Terra, Sistema Solar, etc.) d’una manera més propera i personalitzada per a
cada grup. La metodologia emprada en les sessions es caracteritza per intentar que el propi
públic arribi al coneixement a través de preguntes dirigides, l’observació i l’experimentació. A
més, totes les sessions es poden modificar per incloure els continguts que us puguin
interessar. Disposem d’activitats adaptades a diferents edats: educació Infantil, primària,
secundària i públic familiar.

Aquest any, s’han incorporat nous materials que faciliten les tasques d’ensenyamentaprenentatge que es duen a terme amb els visitants del Planetari:




Maqueta del sistema Sol-Terra-Lluna, amb la qual podem treballar els moviments de
rotació i translació de la Terra i les fases de la Lluna, d’una manera molt més visual i
propera.
Planetes del Sistema Solar a escala, amb les quals resulten molt més tangibles les
diferències de mida entre els diferents planetes que orbiten al voltant del Sol.

Dades de la sessió:







Dia i lloc: 12 de març de 2015 a les 17.30h, al Planetari Municipal de Barcelona
(C/Brussel·les s/n, entre els carrers Gènova i Telègraf).
Vegeu el mapa
Vídeo promocional: http://www.youtube.com/watch?v=MzOjws0BCNw
Inscripció:
Places
limitades.
Cal
enviar
un
correu
electrònic
a
info@planetarimunicipal.com indicant com a assumpte “Sessió presentació”. Cal
indicar: nom i cognoms, escola de procedència i nivell educatiu on s’està impartint
classe. Un cop rebem la petició, rebran un correu confirmant la inscripció.
Durada: 60 minuts.
Preu: entrada gratuïta.

