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L’escola d’astronomia d’en Doctor Star 

Us oferim L’escola d’astronomia d’en Doctor Star, on aprendrem els misteris del 
nostre univers : El Sistema Solar , les estrelles, els forats negres i molt més de la 
mà d’un científic molt especial... 

 
9.00.-h Sortida escola Esmorzar Esmorzar 

10,00.-h Arribada i instal·lació 

 
Animació Espectacle:  
Dr. Star Top Secret 

 (30 min) 

Animació Espectacle (30 
min) 

 

Oca d’Astronomia 

Recollida habitacions 

 

       

Descoberta del Poble/La Caixa 
de Pnadora 

13,30.-h Dinar Dinar Dinar 

14,30.-h Temps lliure amb 
vigilància 

Temps lliure amb 
vigilància 

Temps lliure amb vigilància i 
Final animació 

15:30  

 

Escola d’astronomia 

 

Hem perdut  

el Nord! 

 

Tornada 

17:00h Berenar Berenar  

17,30.-h  

 

Escola d’astronomia 

 

Hem perdut  

el Nord! 

 

19:15 Descans  monitors Descans monitors  

20,30.-h Sopar Sopar  

21,30.-h Animació 

 

Joc dels passaports 

Animació 

Disco i/o 

Observació 

 

23,00.-h Dormir Dormir  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar 

10,00.-h Arribada i instal·lació 

 
Animació Espectacle:  
Dr. Star Top Secret 

 (30 min) 

 

Recollida habitacions 

 

       

Oca d’Astronomia 

 

13,30.-h Dinar Dinar 

14,30.-h  

Temps lliure amb 
vigilància 

 

Temps lliure amb vigilància i 
Final animació 

 

15:30  

Escola d’astronomia 

 

 

Tornada 

17:00h Berenar  

17,30.-h  

Escola Astronomia 

 

 

19:15 Descans  monitors  

20,30.-h Sopar  

21,30.-h Animació 

Disco i/o 

Observació 

 

 

 

23,00.-h Dormir  



 

 

Tipus de joc: observació i i racons 

 

Marcadors:    
    

 Repassar les Característiques del 
Sistema Solar  

 Conèixer la Nostra ubicació en 
l’univers i la Nostra Galàxia 

 Moviment i distàncies dels planetes 
 Conèixer i repassar els diferents  

Cossos celestes. 
 Aprendre  que son les 

constel·lacions així com identificar 
les més conegudes  amb una sessió 
de planetari inflable. 

 Fer una Visita a l’Observatori on 
aprendrem el funcionament del 
telescopi i la seva Història.  

Explicació breu: plafons, tot compaginat amb les  

Descobrirem La nostra Galàxia i les seves 
característiques així com algunes curiositats 
del nostre Univers.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tipus Taller: col·lectiu 

 

Marcadors: 

 

 Aprendre el funcionament de les 
constel·lacions. 

 Conèixer la història d’algunes de les 
constel·lacions més importants  

 

Explicació breu: 

Entrarem en un inflable amb els nens i 
nenes i veurem projectades les estrelles i 
les constel·lacions mentre els hi expliquem 
la seva història 

 

Observacions: 

Aquesta activitat està inclosa en l’Escola 
d’astronomia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola d’astronomia                                                        Planetari inflable                                                 



 

 

Tipus Taller: col·lectiu 

 

Marcadors: 

 Conèixer com s’estructura un 
observatori i com funciona el 
telescopi  a nivell molt bàsic, miralls 
i lents. 

 

Explicació breu: 

Entrarem a l’Observatori en petits grups on 
aprendrem i tocarem els elements de que 
esta fet el telescopi i si s’escau podrem 
veure el sol amb el telescopi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadors:  

 Veure la lluna  

 

Explicació breu:  Veure la lluna amb el 
telescopi, sempre i quan les condicions 
meteorològiques  i el calendari lunar ho 
permetin. 

 

Observacions:  Podeu consultar-nos si per 
les vostres colònies es  pot veure o no la 
lluna. ( IMPORTANT CONSULTAR AMB 
TEMPS) 

Tot i això sempre dependrem  de quin 
temps farà durant les nits de les colònies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a l’observatori                                           Observació : La Lluna                                                                



 

 

 

Tipus de joc: Joc lúdic nocturn. 

 

Explicació breu: 

Cada participant rep un carnet amb una 
sèrie de contrasenyes, si és capaç de 
memoritzar-les podrà passar la frontera i 
arribar així a complir la seva missió secreta. 

Aquest és un joc d’enxampar amb l’al·licient 
d’haver de memoritzar frases divertides i 
enrevessades. 

 

 

Tipus de joc: Joc d’orientació i de pistes. 

 

Marcadors:    
    

Aprendre a orientar-se a la natura 
entenent-la i respectant-la  

 

Explicació breu: 

Aprendrem  les diferents maneres naturals 
que tenim per orientar-nos,  Desprès els hi 
explicarem el funcionament d’una brúixola i 
com llegir un mapa amb el sistema Dufourd.  
Farem una excursió tot llegint el mapa que 
se’ls hi proporcionarà, Aprendre a moure’ns 
en un entorn natural 

 

 

 

 

 

Tipus de joc: Taulell gran  

 

Marcadors: Joc lúdic ambientat en 
l’astronomia i els viatges d’en Dr. Star. 

Explicació breu: En petits grups, hauran 
d’anar avançant caselles i buscant fitxes 
pels exteriors de la casa, superant les 
proves per poder avançar i intentant 
aconseguir la màxima puntuació. 

 

 

  

Tipus de joc: Col·lectiu 

Explicació breu: 

Es posa música en una sala condicionada 
amb llums i altres elements festius. 

Observacions: 

La discoteca podrà estar una hora més 
oberta amb 2 monitors encarregats de 
l’equip de música i els mestres de l’escola. 

També oferim la possibilitat de que aquells 
nens/es que no vulguin estar a la discoteca 
puguin estar fent jocs guiats amb un 
monitor fora. 

. 

 

 

 

 

Els passaports                                             

Hem perdut el Nord!   

Oca d’astronomia   

Oca d’astronomia   



 

 

 

Tipus Taller:  col·lectiu i individual 

Marcadors: 

 

 Aprendre el funcionament de les 
constel·lacions. 

 Fer un planiestel  per aprendre a 
trobar les constel·lacions durant tot 
l’any.   

Explicació breu: 

Desprès d’un repàs del que son les 
constel·lacions, farem un taller individual on 
acabarem fent un planiestel  

Observacions: 

Aquesta activitat està inclosa en l’Escola 
d’astronomia de 3 dies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de joc:  Gimcana  

Marcadors:    
    

Excursió lúdica per conèixer el poble de 
Canyelles. 

Explicació breu: 

 

Joc per grups on haurem de descobrir el 
poble de Canyelles i tot allò que el fa molt 
especial. Per grups haurem de passar per 
vàries proves i demostrar així les nostres 
habilitats i visitar d’una manera diferent el 
nostre poble. 

 

Tipus de joc:  Gimcana  

Marcadors:    
  

Activitat Lúdica per trobar en equips el 
material que el Dr star ha pedut per tota la 
casa.  

Explicació breu: 

Joc per grups on hem d’aconseguir uns 
objectes que van per punts,  també hi ha un 
sistema de penyores per fer el joc mes 
engrescat  

 

 

 

 

 

Taller constel·lacions         

Excursió al Poble 

Caixa pandora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomia i Aventura 

Amb aquesta animació el Dr. Star us ofereix la possibilitat de gaudir al màxim de les nostres 
instal·lacions d’astronomia i aventura. 

 

 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar Esmorzar 

10,00.-h Arribada i instal·lació 

 
Animació Espectacle:  Dr. 
Star Top Secret (30 min) 

Animació Espectacle (30 
min) 

Iniciació  

a l’aventura I 

Recollida habitacions 

 

     

Oca d’Astronomia 

13,30.-h Dinar Dinar Dinar 

14,30.-h  

Temps lliure amb vigilància 

 

Temps lliure amb vigilància 

 

Temps lliure amb vigilància i Final 
animació 

15:30  

Escola Astronomia 

Aventura 

/Orientació 

 

Tornada 

17:00h Berenar Berenar  

17,30.-h  

Escola Astronomia 

 

Aventura/Orientació 

 

19:15 Descans  monitors Descans monitors  

20,30.-h Sopar Sopar  

21,30.-h Animació 

Joc dels passaports 

Animació  Disco i/o 

Observació 

 

23,00.-h Dormir Dormir  



 

 

 

 

 

 

Totes les activitats que es repeteixen de 
les programacions d’astronomia , es 
poden trobar més amunt en aquets 
dossier.  

 

Aquestes colònies nomes poden ser de 3 
dies, ja que depenent la mida del grup la 
part d’aventura pot portar tot un dia o una 
mica més.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcadors: 

Rocòdrom, Tir amb arc, tirolina , Orientació, 
entre d’altres. 

 

Explicació breu: 

En grups anirem passant per les diferents 
activitats d’aventura, l’activitat dura tot el 
dia i els grups es repartiran entre l’apartat 
d’aventura i l’apartat d’orientació. 

 

Aventura:  

Circuit d’iniciació en diferents esports 
d’aventura, amb les proteccions adients i 
personal titulat. 

  

Orientació: 

Aprendrem  les diferents maneres naturals 
que tenim per orientar-nos,  Desprès els hi 
explicarem el funcionament d’una brúixola i 
com llegir un mapa amb el sistema Dufourd.  
Farem una excursió tot llegint el mapa que 
se’ls hi proporcionarà, Aprendre a moure’ns 
en un entorn natural i saber identificar 
plantes i en definitiva aprendre a sobreviure 
a la natura.  

En cas de mal temps o sòl mullat, aquesta 
activitat es substituirà per una altra del 
nostre dossier. 

  

Activitats d’astronomia                                            Iniciació a la Aventura                                           

Nota important                                              



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

.  

Com i quan triar les 
activitats:  
 
En principi rebeu el dossier al començament del curs o al fer la reserva, nosaltres per tal de 
poder planificar amb temps les vostres activitats us demanem que ens notifiqueu les 
activitats el més aviat possible, sempre que hagueu tingut temps de veure el dossier i 
sol·licitar una visita a l’escola per ampliar la informació.  
 
També us oferim la possibilitat de venir a visitar la casa per conèixer les instal·lacions i parlar 
de les activitats.  
 
 
Us recordem també que disposeu de la nostra web per veure les nostres instal·lacions,  
 

www.elpinar.cat  
 

Com contactar amb nosaltres:  
 
El nostre horari d’oficina es de dilluns a divendres de 9:30 a 16h  
 
Al telèfon: 93.897.30.02  i  695.516.242 
 
També podeu contactar amb nosaltres a : activitats@elpinar.cat i a 

reserves@elpinar.cat 


