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Benvolgudes famílies:
Fa temps que no mireu el cel de nit? Que no us deixeu il·luminar per la llum de la Lluna, ni contempleu
la immensitat del firmament?
Des de fa unes setmanes, els vostres fills i les vostres f illes estan estudiant l’Univers. Per començar,
van escoltar atentament les explicacions del professor i astrònom Josep Maria Bosc, estan fent
recerca sobre els planetes, les estrelles, les galàxies, les nebuloses, els cometes ... al mateix temps
que posats a la pell d'astronautes exploradors de l’espai escriuen les seves vivències, i fins i tot
dissenyen i construeixen un coet que s’ha d’enlairar sense contaminar. Ara estan impacients per
identificar les constel·lacions del cel d'hivern i fer alguna observació amb telescopi de veritat.
Per això, estem preparant amb il·lusió el Vespre astronòmic a les instal·lacions del centre.
El dimecres 4 de desembre, L'Anicet Cosialls -professor de l'Institut Guindàvols- muntarà el seu
telescopi al pati del Montsuar i ens farà gaudir de l'espectacle que nit rere nit ens ofereixen els
astres.
Seguidament la lectura en veu alta del Diari d'un astronauta que han escrit en primera persona els
i les alumnes més joves del centre, ens farà adonar de què són capaços de fer quan treballen amb
interès i dedicació.
Per acabar com cal, us animem a portar un senzill àpat. Asseguts i assegudes a taula tindrem
l'oportunitat de saludar-nos i conèixer-nos una mica més.
Agraint-vos la col·laboració, us esperem a tots i totes.
L'equip docent de 1r ESO

20:00 Trobada al menjador
20:10 a 20:50 Observació del cel nocturn a ull nu i amb telescopi
21:00 a 21:20 Lectura en veu alta Diari de l’astronauta
21:20 a 21:50 Sopar
21:50 Comiat i recollida del menjador
22:00 cap a casa
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