
   CARTA CELESTE                                     

Fora d’Òrbita
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SETEMBRE 2019
dia 1, a les 23h

dia 15, a les 22h
dia 30, a les 21h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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OCTUBRE 2019
dia 1, a les 22h

dia 15, a les 21h
dia 30, a les 19h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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NOVEMBRE 2019
dia 1, a les 21h

dia 15, a les 20h
dia 30, a les 19h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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DESEMBRE 2019
dia 1, a les 20h

dia 15, a les 19h
dia 31, a les 18h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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GENER 2020
dia 1, a les 21h

dia 15, a les 20h
dia 31, a les 19h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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FEBRER 2020
dia 1, a les 21h

dia 15, a les 20h
dia 28, a les 19h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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MARÇ 2020
dia 1, a les 22h

dia 15, a les 21h
dia 31, a les 21h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org



   CARTA CELESTE                                     

Fora d’Òrbita
www.planetari.cat

ABRIL 2020
dia 1, a les 23h

dia 15, a les 22h
dia 31, a les 21h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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MAIG 2020
dia 1, a les 23h

dia 15, a les 22h
dia 31, a les 21h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org
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JUNY 2020
dia 1, a les 24h

dia 15, a les 23h
dia 30, a  les 22h

Per identificar les estrelles en el cel, gireu la carta de manera que l’horitzó que esteu mirant
quedi a la part baixa.
Els números de color blau indiquen la posició de la Lluna en els corresponents dies del mes.
Els punts vermells marquen la posició dels planetes visibles durant el mes.
Actualitzeu cada mes aquest mapa a http://www.planetari.cat
Baixeu-vos un programa de panoràmiques de cel nocturn a http://www.nightshadesoftware.org


