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SORTIDA CAP DE SETMANA ASTRONÒMIC 

 

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

municipal de Pontons (Alt Penedès). 
 Dates i hores: Sortirem el divendres 10 de desembre a les 8:30 i tornarem el 

diumenge 12 de desembre abans de dinar, arribant al voltant de les 

13:30h aproximadament. 
 Objectiu: Destinar les dues nits del cap de setmana 

a l'observació astronòmica amb telescopi i sense, a la fotografia astronòmica 

sense telescopi, i a la filmació amb càmera web mitjançant el telescopi amb 

l'objectiu d'obtenir fotografies de qualitat. 
 • Preu: 102€ per alumne/a, que s'han d'abonar a través de 

l'aplicació TPV Escola (rebreu al vostre correu l'usuari i contrasenya per accedir-

hi) abans del divendres 5 de novembre de 2021. 
El preu és orientatiu i condicionat a la participació de 24 alumnes/as.  
Es prioritzarà l’alumnat de Batxillerat i posteriorment 4t d’ESO. 

 
Programa. 
Divendres, 10 de desembre de 2021. 

• Sortida des de l’INS a les 8:30. 

• Arribada a Cal Diable a l’entorn de les 10:30. 

• Es munten els telescopis. 

• Després de dinar i després d’un breu descans es planifica la 1a sessió 

d’observació, de 18:00 a 20:30 

• Sopar a les 20:30 i es planifica la 2a sessió d’observació, de 22:30 a 01:00. 

• Aquestes dues sessions es centraran en: 

1. Cel a ull un, reconeixement de diferents constel·lacions i estels singulars. 

2. Filmació amb vídeo de la Lluna per a posteriorment treballar amb les 

imatges. 

3. Venus: Mesurar l’estat de fase. 

4. Júpiter: Mesurar el període dels satèl·lits. 

5. Saturn: Mesurar la inclinació dels seus anells 

6. Cúmuls, nebuloses i objectes Messier amb el telescopi. 

7. Fotografia sense telescopi de constel·lacions, moviment d’estels  i estel de 

colors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dissabte, 11 de desembre de 2021. 
• 3a sessió d’observació, a las 5:00. 

1. Cel a ull un. 

2. Planetes: Mart. 

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. Visualització de les taques solars. 

2. Utilització del teodolit per mesurar alçades i distàncies. Triangulació. 

3. Tractament de les imatges obtingudes la nit i la matinada anterior i càlculs 

fet amb les nostres mesures: Altura de les muntanyes de la Luna, distància a 

Venus, període dels satèl·lits de Júpiter, inclinació dels anells de Saturn, 

període de les taques solars, etc. 

4. Visita del poble de Pontons i temps lliure 

• Després de dinar es segueix un horari similar al del dia anterior: 

1. 4a sessió d’observació, de 18:00 a 20:30 

2. Sopar a les 20:30 

3. 5a sessió d’observació, de 22:30 a 01:00. 

 
Diumenge, 12 de desembre de 2021. 

• 6a sessió d’observació, a las 5:00. 

• 8:00 Esmorzar. 

• 9:30 Desmuntatge dels telescopis i recollida del material. 

• Temps lliure. 

• 11:30 – 12h Tornada a casa 

 
 
 
 

Autorització  
 

Jo  .............................................................................................................  (pare/mare/ o  

tutor)autoritzo al meu/meva fill/a  ................................................................................... 

a participar en la sortida a  ............................................................................................... 

organitzada pel  ............................................................................................................... 

el dia  .......................................  des de les  ............  hores a les  ........................  hores 

i que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos que es facin en 
aquesta sortida i publicades en els entorns digitals gestionats per l’Institut: web 
i Instagram del centre. 

 

Signatura 
 


