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QUI SOM
explora360: som una Organització dedicada a la cocreació de Programes Educatius i Culturals
de qualitat i innovadors, adreçats a Centres Educatius i Institucions públiques i privades.
explora360 té per objectiu dotar al professorat d’un recurs educatiu complementari i atractiu
per l’alumne. Els programes que oferim tenen com a missió despertar l’interès i la curiositat
pel coneixement a partir d’activitats i programes d’impacte, curriculars i tecnològiques.
Els programes són adequats també per incorporar a projectes i temàtiques específiques, i en
Jornades especials com el dia de la Ciència.
Els nostres objectius principals son:
• Apropar nous formats i dissenys per l'aprenentatge.
• Viure experiències tecnològiques i humanes enriquidores.
• Gaudir del Català i l’Anglès com a llengües vehiculars.
• Dotar al professorat d’un recurs educatiu i atractiu per l’alumne.
• Ajudar a motivar en l’ interès i la curiositat pel coneixement a partir d’activitats
innovadores.
• Explorar el coneixement a través del lleure.
• Ser propers i assolir objectius comuns cercant sempre la millor opció per les vostres
necessitats.

Amb els nostres programes ens adrecem a tres
sectors claus per potenciar l’interès en
l’aprenentatge.
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LA CÚPULA PLANETARI explora360
Us presentem un format educatiu que captiva l’ interès dels alumnes i facilita la tasca
d’ensenyar la temàtica que es treballa. La major part dels nostres programes es realitzen dins
una cúpula-Planetari dissenyada per a ser traslladada amb facilitat a qualsevol indret i àgilment
muntada en un espai de 25m² o 49m². Les activitats dins la mateixa es projecten en una
pantalla de 360°, fent que l’alumne es submergeixi dins la mateixa escena tot creant sorpresa,
interès i atenció pel contingut.
Les nostres activitats són de qualitat i innovadores amb tecnologia digital i format molt
educatiu.
Arribem al vostre Centre una hora abans de l’inici per preparar l’activitat.

Equip Tecnològic i Cúpula inflable amb material molt resistent,
lleuger, segur i ignífug i motor que el manté ben inflat durant
tota l’activitat.
En poques passes ho tenim tot preparat per rebre el grup.
Primer una introducció i a gaudir de l’experiència immersiva.

PROGRAMES ADAPTATS A TOTS ELS CICLES EDUCATIUS
Els nostres programes són diferents segons a quin cicle educatiu van destinats. Tenim
oferta des de P3 fins a 4t d’ESO.
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PROGRAMES PER LA ESO
1.PLANETARI
DIGITAL
Secundària

2.PLANETARI
DIGITAL
Customitzat
Els Colors de
l’Univers

FORMAT

Sessió de Planetari Digital
basat en els continguts
curriculars de la ESO

Sessió de Planetari Digital a
mida per treballar conceptes
específics en profunditat.
Demaneu la vostra necessitat.

El Hubble
Les Constel·lacions

3.CINEMA

Cinema Científic projectat dins

CIENTÍFIC EN

la Cúpula-Planetari:

360º

1. Orígens de la Vida.

Ed. Secundària

2. Darwin, Selecció Natural.

Cinema científic en

3.Hª Astronomia.

català i anglès

4.La nit del Titànic.
5.Canvi Climàtic.

4.EXPOSICIÓ
DE PLANETES
Al vostre
Centre

Belles imatges d’exposició dels
Planetes del nostre Sistema
Solar. Una bona eina per veure
i treballar els planetes al vostre
aire.

A un espai del vostre
Centre que permeti la
col·locació d’imatges
penjades.
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1.PLANETARI DIGITAL
Sessió dirigida per un monitor especialitzat amb interacció amb l’alumnat.
El programa de Planetari s’adapta la necessitat d’aprenentatge i està estructurat en Sis
grans parts. La realització de tot el programa té una durada d’uns 90 minuts. No obstant,
oferim la possibilitat de treballar només algunes parts per tal de que la durada es
redueixi a 1 hora classe. Definiu els vostres punts:
EL SOL
Moviment aparent del Sol: Sortida i posta de sol. Punts
Cardinals i moviments de la Terra. Alçada del Sol
segons l’època de l’Any. Característiques del Sol: Què
és, de què està composada, temperatura d’aquest.
Mort dels Sols o Estels: Noves, Supernoves i
Nebuloses.
SISTEMA SOLAR
Creació del Sistema Solar. La formació del nostre Sol i
resta del Sistema Solar prové d’una Nebulosa, és a dir
de la mort d’una Estrella, per tant podem dir, que el
nostre Sol és de segona generació. Veurem i
entendrem com va succeir.
Model Geocèntric de Ptolomeu i model Heliocèntric
de Copèrnic.
PLANETES
Característiques i classificació dels Planetes.
Moviments dels Planetes i tamanys comparats.
Satèl·lits naturals d’aquests: Les Llunes.
ALTRES COSSOS DEL SISTEMA SOLAR
A part del Sol, Planetes i Llunes treballarem i
observarem altres cossos menors com Meteorits,
Asteroides, Cometes i Planetoides o Planetes nans.
Video on observarem com per primera vegada una
nau aterra en un cometa (la Philae, de la mà de la nau
Rosetta).
CONSTEL·LACIONS
El Cel de nit i les seves Illes: Les Constel·lacions.
Estrella Polar(Ossa Menor) i punts cardinals. Com
trobar-la a partir de la Ossa Major. 88 Constel·lacions
oficials entre hemisferi nord i sud. Observació real de
les que s’observen en l’època de l’any en que es
realitzi la sessió. Mite d’alguna constel·lació.
GALÀXIES
Com són: Immenses estructures de milers de milions
d’estrelles. Localització d’algunes mitjançant alguna
estrella de referència i viatge a aquesta per descobrir
com són: El·líptiques, Lenticulars, espirals, espirals
barrades o irregulars, i quines són les més comunes.
Observacions i descobertes d’en Hubble sobre
aquestes estructures d’estrelles, gas i pols.
Observació de: La Via Làctia, la M31 o Andròmeda, la
M49 i la M104.
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TEORIA DEL BIG BANG
Teoria d’Edwin Hubble.
Realitzant diferents observacions dins el Planetari anirem
desgranant les aportacions realitzades pel Científic Hubble
fins arribar a la Teoria del Big Bang. Com va mesurar
distàncies entre Galàxies, com va trobar la relació entre la
velocitat a què s'allunyen les galàxies i la distància a què es
troben de nosaltres i com va concloure que l'Univers s'està
expandint.
Edwin Hubble va ser un astrònom nord-americà molt
important que va demostrar l'expansió de l'univers
mesurant el distanciament al roig de les Galàxies.
Explicació parlada i observació amb el suport de
reproduccions digitals en 360° de la Teoria sobre l'Origen de
l'Univers: Si l'univers s'està expandint i fem marxa enrere,
podrem observar com tota la massa que hi ha a l'Univers es
trobaria en un punt únic. D'aquesta conclusió sorgeix la
Teoria del Big Bang. També va calcular la velocitat
d'expansió de l'univers. Si ho extrapolem a la teoria del Big
Bang podem trobar el temps en que va començar tot.
Finalment va fer una classificació de les galàxies. En honor a
ell l’any 2015, és a dir, fa 25 anys de la posada en òrbita del
Telescopi Espacial Hubble. Un Telescopi que ens ha permès
apropar l’Univers profund amb imatges espectaculars.
VIDEO D’ASTRONÀUTICA
Vídeo final sobre l’evolució de l’Astronàutica.

2.PLANETARI DIGITAL CUSTOMITZAT
Sessió dirigida per un monitor especialitzat amb interacció amb l’alumnat.
Per què no treballar en profunditat alguns dels astres i fenòmens més complexos?
Per què no tematitzar la vostra Sessió de Planetari?
El programa de Planetari customitzat té per a objectiu aprofitar la sessió per treballar
alguns dels astres o fenòmens amb més profunditat i complexitat. A més tenim sessions
tematitzades segons celebracions anuals.

PLANETARI ESPECIAL “ 2015- Any
Internacional de la llum” ELS COLORS DE
L’UNIVERS
El 2015 és l’Any Internacional de la Llum, un escenari ideal
per treballar la Llum i la seva importància en les nostres
vides. Una Sessió de Planetari Digital dedicada a explorar la
Llum i els Colors de l’Univers: Des de La llum del nostre Sol i
les demés Estrelles a la foscor de l’Espai i forats negres,
explorant el Dia i la Nit a la Terra , les Aurores Boreals, els
“colors” dels Planetes i la brillantor de la Lluna.
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3.CINEMA CIENTÍFIC EN 360º
Cinema Científic Immersiu projectat en una pantalla de 360º.
Cinema científic per incorporar com a activitat de reforç o complementària relacionada
amb les Ciències Naturals: Astronomia, Biologia, Medi Ambient etc.
Projeccions disponibles (Català, Anglès i Francès*):
DARWIN – SELECCIÓ NATURAL
Explicada en primera persona per DARWIN des de
casa seva a Kent, farem un recorregut pels mars on el
genial científic va establir les bases de l’evolució que
van transformar la nostra manera d’entendre la vida.
Es tracta d’un passeig per la història de la ciència amb
un toc espectacular: Moltes escenes es viuen sota
l’aigua, on l’alumne gaudeix d’un viatge submarí,
rodejat de peixos i de vida. Darwin, en primera
persona fa un repàs a la seva vida.
ORÍGENS DE LA VIDA (*francès també)
Aquesta producció ens explica la més bella de totes
les històries, ja que el seu recorregut s’inicia al Big
Bang, per després explicar com van néixer els estels, el
nostre sol i finalment el nostre planeta viu. Mostra el
procés que ha portat la vida des de les profunditats
del mar fins a evolucionar a éssers intel·ligents que
busquen respostes més enllà del nostre planeta.
HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA
Aquest programa fa un recorregut pels èxits més
importants de la ciència més antiga. Comença
remuntant-se a l’època anterior a l’aparició del
telescopi, quan astrònoms i filòsofs miraven el cel
sense cap mena d’ajuda a part de la del seus ulls i de
la seva pròpia imaginació. Segueix amb la revolució de
Copèrnic i els descobriments amb el telescopi de
Galileu. Acompanyats per l’Einstein, repassarem els
principals èxits astronòmics dels últims 3000 anys, des
dels models cosmològics de l’antiguitat
LA NIT DEL TITANIC
El 15 d’Abril de 1912, es va produir la gran tragèdia
del Titànic. Amb aquesta exquisida pel·lícula ens
endinsarem en les hores prèvies al xoc i a possibles
causes de negligència humana i canvi climàtic.
Explorarem què va passar i què va fallar, veurem la
influència de les corrents marines en la temperatura
de l’aigua i en la presència i despreniments de grans
blocs d’iceberg de Groenlàndia, descobrirem l’excés
de confiança de l’home amb la tecnologia i ens
adonarem que la contaminació lumínica d’aquella nit
era nul·la i només tenia llum el vaixell que impedia
veure l’horitzó i qualsevol obstacle.
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CANVI CLIMÀTIC
Tracta sobre els fenòmens que estan provocant
l’escalfament global i el Canvi Climàtic i les seves
conseqüències, és a dir, les catàstrofes Naturals:
Inundacions, tifons, desertització.... Causes, Conseqüències i
petites actuacions que podem emprendre per contribuir en
intentar revertir la situació.

4.EXPOSICIÓ DE PLANETES
Una bella exposició educativa de Planetes i altres astres preparada per què sigui l’alumne que
amb el seu coneixement i recerca endevini quin astre s’amaga a cada imatge.
Us la portem al vostre Centre durant un mínim d’una
setmana per què els alumnes de diferents cicles puguin
treballar el Sistema Solar a la seva mida i de forma activa.
Una Exposició on els alumnes en grup, investigant i
aprenent aniran esbrinant quin astre conté cada una de les
25 imatges. Les imatges van numerades i el mestre compta
amb una guia amb la solució.
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