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CAP DE SETMANA ASTRONÒMIC A PONTONS

Informació general.

 Lloc: Casa de colònies Cal Diable (http://www.caldiable.cat/) en el terme 
municipal de Pontons (Alt Penedès).

 Dates i hores:   Sortirem el divendres 8 de febrer a les 08:30h. i tornarem el 
diumenge 10 de febrer abans de dinar, arribant al voltant de les 14:00h., 
aproximadament.

 Objectiu: Destinar les dues nits del cap de setmana a la observació astronòmica 
amb i sense telescopi, a la fotografia astronòmica sense telescopi, i a la filmació 
amb càmera web mitjançant el telescopi per obtenir fotografies de qualitat.

 Preu:   95€ per alumne/a. El límit d’alumnes que poden participar a la sortida és de 
24. Aquest número està limitat per les activitats que es faran amb els dos telescopis 
que tenim. 

 Primerament, heu de fer la inscripció prèvia (abans del dimecres 5 de desembre 
de 2018), i una vegada confirmats els alumnes que hi participaran haureu de fer la 
corresponent reserva abans del dilluns 17 de desembre de 2018. 

 Per formalitzar la reserva cal fer un primer pagament en concepte de paga i senyal 
de 20€ que cal ingressar al compte del BBVA ES62-0182-8733-45-0200037096. 
Els alumnes han de portar el justificant del pagament i lliurar-lo al professor 
Alejandro Martínez.

 El pagament de la resta de l’import de la sortida s’ha d’ingressar abans del 
divendres 25 de gener de 2019. 

 El preu inclou dos dies en Cal Diable amb pensió complerta (dos esmorzars, dos 
dinars i dos sopars). Mini bus d’anada i tornada, des de l’Institut a Cal Diable.

 Els alumnes aniran acompanyats per dos professors del centre.
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Programa orientatiu.

Divendres, 8 de febrer de 2019.
 Sortida des de l’Institut a les 9.00h. 
 Arribada a Cal Diable a l’entorn de les 10:30:h.
 Es munten els telescopis.
 Dues sessions d’observació: De 17:30 a 20:30 i de 23:00 a 1:00

1. Cel a ull nu, reconeixement de diferents constel·lacions i estels singulars.
2. Orientacions del telescopi: cerca de l’estrella polar
3. Lluna i Planetes (Mart), cúmuls i alguna nebulosa amb el telescopi Vixen N-polaris 

80M
4. Cúmuls, nebuloses i objectes Messier amb el telescopi Sirius-Celestron
5. Fotografia sense telescopi de constel·lacions, moviment d’estels  i estel de colors.
6. Satèl·lits artificials especialment els Iridium.
7. Filmació amb càmera web utilitzant el telescopi.

Dissabte, 9 de febrer de 2019.
 Observació de les 5:30 a les 7:30, (cel d’hivern):

1. Cel a ull nu.
2. Planetes (Júpiter, Venus i Saturn).
3. Cúmuls i nebuloses i objectes Messier amb el dos telescopis. 
4. Fotografia sense telescopi de constel·lacions, moviment d’estels  i estel de colors.

 Durant el matí:
1. Taques del Sol.
2. Utilització del teodolit per mesurar alçades i distàncies. Triangulació.
3. Tractament de les imatges obtingudes la nit i la matinada anterior.

 Dues sessions d’observació: De 17:30 a 20:30 i de 23:00 a 1:00
1. Cel a ull nu.
2. Planetes i cúmuls amb el Vixen N-polaris 80M
3. Cúmuls, nebuloses i objectes Messier amb el Telescopi Sirius-Celestron
4. Fotografia sense telescopi.
5. Utilització del portàtil per fer servir el telescopi.

Diumenge, 10 de febrer de 2019.
 Observació de les 5:30 a les 7:30
 Tractament de les imatges i del vídeo obtingut la nit i la matinada anterior.
 Taques del Sol. 
 12:30: Sortida cap a l’Institut.

Inscripció prèvia ( pendent de confirmació).

Jo  ......................................................................................................................  (pare/mare/ o tutor)

tinc interès en que el/la meu/meva fill/a  ............................................................................del 

grup .............. participi en la sortida a Pontons organitzada pel  Departament de 

Matemàtiques del dia 8 al dia 10 de febrer de 2019.
Signatura


