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Presentación e Obxectivos: 
A astronomía é, sen dúbida, unha das ciencias máis antigas cultivadas polos seres humanos... pero 
antes que ciencia, trátase primeiro dun espectáculo accesible ó noso gozo como especie, dende os 
primeiros tempos, nos que non tiña competencia de cine, TV ou Internet. 
Fonte de mitos e estímulo da imaxinación e da curiosidade científica durante milenios, a 
observación astronómica é hoxe en día unha gran descoñecida polo gran público e, de feito, está 
ameazada por fenómenos como a contaminación luminosa. 
 
Neste curso de iniciación á astronomía visual e fotográfica, os obxectivos son numerosos e 
variados. Entre eles cómpre salientar os de recuperar o coñecemento dos ceos nocturnos, 
estimular o interese dos asistentes pola observación astronómica, tanto visual coma fotográfica, 
aprender a manexar programas de planetario virtual amplamente estendidos como Stellarium, 
informar e concienciar acerca dos prexuízos da contaminación luminosa ou instruír no manexo 
básico de equipo observacional (telescopios de distintas arquitecturas, planisferios, guías de 
campo,...). 
 
Lonxe de darnos por satisfeitos con experiencias previas moi ben valoradas, e coa vontade de 
mellorar e actualizar contidos de continuo, nesta ocasión presentamos unha programación 
totalmente renovada, con novos docentes de recoñecido prestixio, coma por exemplo Alejandro 
Cardesín (ESA, Mars Express) ou Marcos Pérez (Director Técnico da Casa das Ciencias) que darán 
un novo enfoque a temas clásicos e tamén falarán de temas de total actualidade na investigación 
astrofísica e planetaria, sempre dende un enfoque divulgativo e accesible para todos os públicos. 
 
Pensando en atender ás demandas recollidas nunha experiencia previa de 15 horas, a solicitude 
nesta ocasión dun curso de verán de modalidade B de 30 horas permítenos aumentar as horas de 
contido práctico, onde os alumnos poderán poñer a proba os seus coñecementos e desenvolverse 
con ferramentas coma o planetario virtual Stellarium sen a presión dun tempo demasiado escaso. 
 
Outra novidade, e un punto forte da nosa programación, é a planificada visita ó Planetario da Casa 
das Ciencias, onde os alumnos poderán desfrutar dunha sesión específica e exclusiva, dirixida polo 
persoal técnico da casa. 
 
Loxicamente, as moitas novidades non serán obstáculo para presentar os contidos de tal xeito que 
partindo do máis básico, coma a localización dos puntos cardinais ou o recoñecemento de 
constelacións e planetas permita tratar tamén de elementos clásicos de mecánica celeste e a 
explicación de fenómenos habituais coma as fases lunares, as estacións, ou máis difíciles de 
observar nas nosas latitudes coma as auroras ou simplemente infrecuentes coma os eclipses. 
 



O curso é teórico e práctico, interactivo en todo caso. Para axudarnos cos contidos do curso, 
utilizaremos programas planetario gratuítos para ordenador como o Stellarium e apoiarémonos en 
numerosos esquemas e gráficos. Tamén actualizaremos a información sobre as numerosas 
aplicacións para móbiles e webs de interese dende o punto de vista astronómico a nivel 
afeccionado. 
 
Para os amantes da fotografía, tamén comentaremos as posibilidades que hai de combinar as dúas 
afeccións, dando como resultado a cada vez máis popular disciplina da astrofotografía. 
 
Coa axuda e colaboración da Agrupación Astronómica Coruñesa Ío organizaremos unha 
observación do Sol con telescopio solar e unha observación nocturna na zona da Zapateira.  
 
Asemade, ampliamos a carteira de patrocinadores e colaboradores, engadindo á lista á Casa 
das Ciencias e á Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra, que conta cun observatorio 
semiprofesional no monte Cádavo (Concello de Cotobade-Cerdedo), onde se realizarán parte das 
prácticas de campo, de obter os fondos suficientes para sufragar o desprazamento en autobús. 
Tamén conseguimos o patrocinio da Libraría Azeta e da tenda de material astronómico e servizos 
TrevincaSkies. 
 

Alumnado ó que se dirixe: 
É accesible a todos os públicos, xa que non presupón coñecementos previos algúns, simplemente se 
require vontade de aprender, imaxinación e interese pola ciencia en xeral e a astronomía en 
particular. 
 

Programa do Curso: 
 
• Introdución (Á. Rodríguez): 
Nesta sección, faremos un percorrido polas marabillas que atopamos no ceo nocturno. Falaremos 
polo tanto de que elementos do sistema solar podemos apreciar (cos ollos ou con algunha axuda 
instrumental), falaremos de constelacións, de estrelas relevantes, de nebulosas, cometas, galaxias,... 
Todo isto co soporte de abundante material gráfico, en forma de fotos, esquemas, vídeos curtos e 
debuxos. 
 
• Manexo de Planisferio Virtual Stellarium (T. Cao): 
O uso desta ferramenta será fundamental e común a moitas das restantes sesións do curso, polo que 
é moi importante adicar un tempo a ensinar o funcionamento básico e as posibilidades deste 
programa antes de continuar avanzando. Ademais, trátase dun software de descarga gratuíta, polo 
que os alumnos que o desexen poderán seguir a utilizar esta potente ferramenta pola súa conta unha 
vez rematen o curso. 
 
• Mecánica Celeste (Á. Rodríguez e M. Pérez): 
Nesta sección, falaremos, e debateremos (pois a idea e favorecer a participación da audiencia) sobre 
os distintos modelos para explicar o movemento dos ceos. Comezaremos cun modelo xeocéntrico 
para ir posteriormente engadindo fenómenos e complexidades que fan recomendable o uso dun 
modelo heliocéntrico e con órbitas planetarias elípticas. Falaremos tamén de fenómenos coma as 
fases da lúa, a altitude do sol e da lúa e os seus ortos e ocasos ó longo do ano, en relación coas datas 
do ano e as horas do día, a natureza dos eclipses de Sol e de Lúa, etc. Tamén resolveremos 
problemas prácticos como por exemplo saber que hora é ou a posición xeográfica na que estamos a 
través do estudo do ceo, con referencias, por exemplo, a situacións reais propias da navegación. 



Todo isto co apoio de programas de planetario para ordenador e para teléfonos móbiles, así coma 
numerosos exemplos, referencias, esquemas e debuxos. Está prevista a visita ó Planetario da Casa 
das Ciencias para unha sesión exclusiva para os nosos alumnos. 
 
• Astronomía de Posición (Á. Rodríguez): 
Faremos unha pequena incursión neste campo. Falaremos de sistemas de coordenadas, en particular 
de altacimutais e ecuatoriais. De liñas e puntos de referencia coma Cénit ou Nadir, Eclíptica, 
Ecuador celeste, Polos celestes,... Despois, sen entrar en detalles demasiado complexos de 
trigonometría esférica, explicaremos que é un triángulo de posición e para que serve no mundo da 
navegación. De novo faremos uso de programas de planetario e de outros de elaboración propia 
para a visualización e resolución dos triángulos esféricos. 
 
• A astronomía e a Navegación (Conferencia de A. Salgado): 
Despois dunha introdución histórica ó tema, a conferencia versará sobre algunhas técnicas 
modernas que se utilizan hoxe en día en navegación astronómica. En particular, falarase do 
chamado triángulo de posición, forma gráfica de explicar a correspondencia entre as coordenadas 
horarias e as coordenadas acimutais dun astro. Isto é á súa vez fundamental para traballar coa 
chamada recta de altura, que é a ferramenta que se utiliza para situarse na mar cando non se ten a 
costa á vista. 
 
• Cosmoloxía (Conferencia de B. Tosar): 
Neste capítulo, falaremos de temas de actualidade no campo da investigación, explicando os 
modelos actualmente aceptados da orixe e evolución do noso universo. Falaremos de teorías 
contrastadas, pero tamén de ideas baseadas nelas aínda por contrastar e doutras que son meras 
especulacións. Falaremos polo tanto, de Big Bang, inflación, materia escura, enerxía escura, ondas 
gravitacionais, buratos negros, buratos de verme, multiuniversos,... 
 
• A Axencia Espacial Europea e a Exploración Planetaria-Exomars (Conferencia de A. 
Cardesín): 
Dende o século XIX, Marte ten sido obxecto de gran interese na comunidade científica pola súa 
proximidade e parecido coa Terra. É o planeta máis visitado do sistema solar con máis de 40 
misións de exploración dende a orixe da carreira espacial e segue a ser hoxe en día o principal 
obxectivo dos programas de exploración de todas as axencias espaciais e, en particular, da Axencia 
Espacial Europea. Nesta presentación farase unha pequena introdución ás misións da Axencia 
Espacial Europea para a exploración do sistema solar e farase un repaso a algúns dos 
descubrimentos principais e ós grandes misterios do planeta Marte. En particular, describiranse as 
misións Mars Express e ExoMars, que contribúen ó estudo da atmosfera e superficie marcianas, 
ademais das súas implicacións para os futuras análises exo-biolóxicas e para o desenvolvemento de 
tecnoloxías para a exploración do planeta vermello no futuro. 
  
• Manexo de equipos (Á. Rodríguez): 
A ben seguro que moitos, se non todos os asistentes, estarán interesados en coñecer as posibilidades 
de observación que ofrecen prismáticos e telescopios. Faremos unha presentación das vantaxes e 
inconvenientes de ambos instrumentos. No campo dos telescopios falaremos das distintas 
tecnoloxías ópticas dispoñibles (refractores, reflectores, catadióptricos,...), de distintos tipos de 
monturas (altacimutal, ecuatorial,...) e instalaremos un exemplar na clase, para que os asistentes 
poidan observar e tocar “en seco” un equipo de afeccionado. Poderemos falar así mellor de 
conceptos coma o aliñamento, a posta en estación, a lonxitude focal, apertura,... 
 
• Contaminación Luminosa (Conferencia de S. Bará): 
En formato de conferencia, o físico S. Bará, falaranos dun dos principais inimigos de todo cazador 
de estrelas, a contaminación luminosa. Veremos que a súa influencia perniciosa afecta tamén á nosa 



saúde e ó comportamento da vida salvaxe, con nefastas consecuencias. Veremos a súa orixe, como 
podemos combatela e tentaremos concienciar á audiencia da súa importancia. 
 
• Astrofotografía (Á. Rodríguez): 
Nesta sección, comentaremos as distintas variedades de fotografía nocturna de paisaxes e de 
fotografía de obxectos celestes que están ó alcance dun afeccionado con un orzamento moderado. 
Revisaremos técnicas coma o startrail, o timelapse, o seguimento, o guiado, etc. Acompañaremos a 
sección con numerosos exemplos de astrofotografías, do poñente e outros. 
 
• Turismo astronómico (Conferencia de Ó. Blanco): 
Galicia acadou nos últimos meses dúas mencións Starlight da UNESCO de calidade do ceo 
nocturno, no Parque Nacional das Illas Atlánticas e no Concello de A Veiga, en Terras de Trevinca. 
Tres membros do equipo docente deste curso estiveron implicados en maior ou menor medida nesas 
campañas, polo que poderemos explicar en detalle a súa importancia, tamén dende o punto de vista 
turístico. O sector do astroturismo está en auxe, por combinar conservación da natureza, sostemento 
e novidade. Falaremos tamén doutras posibilidades alén das nosas fronteiras, no só ligadas a un 
territorio, senón tamén a un fenómeno concreto (eclipses, ocultacións, auroras, etc.). 
 

Metodoloxía e Medios: 
 
A metodoloxía constará dunha mestura de partes expositivas, interactivas e participativas. Os 
alumnos disporán dun ordenador co software requerido instalado (Stellarium, Matlab) e con 
conexión á rede para acceder ós contidos e sitios web recomendados. 
Para a sección de “Manexo de equipos” os alumnos poderán ver e tocar un telescopio de nivel 
afeccionado avanzado, para aprender e asimilar mellor conceptos fundamentais para o seu uso e 
aproveitamento. 
Para as conferencias, farase uso de presentacións tipo PowerPoint e vídeos que aporten os 
conferenciantes. 
Tamén se habilitará unha “materia” no Moodle da UdC onde colgar os PDF das presentacións, os 
enunciados das prácticas, convocar e corrixir as probas de avaliación, etc. 
Para a parte de Mecánica Celeste, está prevista unha visita exclusiva ó Planetario da Casa das 
Ciencias, onde desfrutarán dunha sesión guiada polo persoal especializado. 
Para a saída programada a Cotobade, os alumnos contarán (caso de recibir a financiación suficiente) 
cun autobús que os trasladará ó observatorio. Unha vez alí poderán facer observacións visuais co 
telescopio Meade LX-400 instalado na cúpula, guiados polo persoal da Asociación Astronómica 
Sirio, cos que poderán poñer en práctica gran parte do aprendido no curso e así gozar cos seus 
propios ollos das marabillas do ceo nocturno. 
  



 
Cronograma: 
 
• Luns 17: 

o 09:30 a 11:30: Presentación e Introdución (Á. Rodríguez) 

o 11:30 a 12:00: Descanso 

o 12:00 a 14:00: Manexo de Stellarium (T. Cao) 

o 16:00 a 18:00: Mecánica Celeste I (Á. Rodríguez) 

• Martes 18: 

o 10:00 a 12:00: Mecánica Celeste II (Planetario da Casa das Ciencias, 

con M. Pérez) 

o 11:30 a 12:00: Descanso 

o 15:00 a 17:00: Mecánica Celeste III (M. Pérez) 

o 17:00 a 19:00: Cosmoloxía (B. Tosar) 

• Mércores: 

o 09:30 a 11:30: Astronomía de Posición (Á. Rodríguez) 

o 11:30 a 12:00: Descanso con Observación Solar (con Ío) 

o 12:00 a 14:00: Contaminación Luminosa (S. Bará) 

o 16:00 a 18:00: Astronomía e Navegación (A. Salgado) 

o 18:00 a 20:00: Manexo de Equipos (Á. Rodríguez) 

o Observación nocturna (con Ío)  

• Xoves: 

o 09:30 a 11:30: Astrofotografía I (Á. Rodríguez) 

o 11:30 a 12:00: Descanso 



o 12:00 a 14:00: Exploración Planetaria. Exomars (A. Cardesín) 

o 16:00 a 18:00: Astrofotografía II (Á. Rodríguez) 

• Venres: 

o 09:30 a 11:30: Probas de Autoavaliación  

o 11:30 a 12:00: Descanso 

o 12:00 a 14:00: Turismo Astronómico (Ó. Blanco) 

o 16:00: Traslado a Cotobade para observación nocturna (con Sirio) 
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