
Anem al planetari!
Històries d’Osses. La primavera i el zodíac

Museu de Ciències Naturals de Granollers

Històries d’Osses (Sessions familiars)
Les osses són les protagonistes del cel de primavera. Les guia el 
pastor dels bous mentre un lleó surt per llevant a mirar-s’ho. Hi va amb 
bones intencions? En el planetari us explicarem les històries amaga-
des des de fa molts i molts anys entre les estrelles i els planetes que 
es veuen aquestes nits.
La primavera i el zodíac (Sessió per a públic adult)
Amb la primavera s’inicia un nou cicle zodiacal. Segons l’astrologia 
clàssica el cicle comença a Àries. Però si ens fixem en les estrelles, 
comença a Pisces. La discrepància ens parla d’un moviment de la Terra 
anomenat precessió dels equinoccis descobert per Hiparc de Nicea fa 
2.500 anys!

PLACES LIMITADES. PODEU FER LA VOSTRA RESERVA PRÈVIAMENT AMB 15 DIES D’ANTELACIÓ!
reserves@museugranollersciencies.org
PER FER-LA EFECTIVA, CAL QUE ARRIBEU DEU MINUTS ABANS DE L’INICI DE LA PROJECCIÓ.
NO ÉS PERMESA L’ENTRADA UN COP INICIADA LA SESSIÓ
Museu de Ciències Naturals de Granollers. C. Palaudàries, 102. Tel. 93 870 96 51. www.museugranollersciencies.org

Gairebé tothom coneix quin és el seu signe zodiacal. Aquests signes s’identifiquen amb 
les corresponents constel·lacions visibles en el cel. Són dotze constel·lacions situades al 
llarg del camí anual del Sol: un mes per a cada constel·lació. 
Xerrada: Quin signe zodiacal ets?
Dissabte 21 de març de les 19 h al Museu de Ciències Naturals 
Sessions familiars per a tots els públics:
Dissabte 14 de març, a les 16.45 h, a les 17.30 h i a les 18.15h
Dissabte 21 de març, a les 16.45 h i a les 17.30 h
Sessions per a públic adult:
Dissabte 14 de març, a les 19 h
Dissabte 21 de març, a les 19 h

Entrada infants menors de 12 anys: 1 € · Adults: 3 €

Amb el suport de:

Sessions d’astronomia per a tots els públics durant el mes de març de 2020


