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Visita a la Cova del Salnitre
La visita a la Cova del Salnitre és un espectacular reco-
rregut d’1 kilòmetre de llargada i 20 metres de desnivell 
pel cor de la muntanya de Montserrat. 

Durant una hora descobrirem els usos que se li han do-
nat a la cavitat al llarg de la història, el perquè dels singu-
lars relleus de la muntanya i a la vegada, aprendrem el 
procés d’espeleogènesi en un entorn inigualable. 

Mitjançant un discurs altament didàctic i adaptat a cada 
nivell educatiu, i una metodologia participativa de pre-
gunta-resposta enfocada a la construcció guiada del co-
neixement, la Cova del Salnitre serà el destí perfecte per 
a una sortida sociabilitzadora a la vegada que didàctica.

Nivell educatiu
CM, CS d’educació primària, 

ESO, batxillerat i 
cicles formatius 

Durada
1h 

Preu
6,30€ 



Taller L’aventura del Mansuet
El Mansuet, un bandoler que viu a les Coves de Montserrat ha perdut 
el seu trabuc i demana ajuda per poder recuperar-lo, però no tothom 
podrà fer-ho, només els autèntics bandolers. És per això que caldrà 
descobrir qui eren i com vivien els bandolers a través d’unes proves 
que caldrà superar per saber què menjaven, com s’amagaven, com 
s’orientaven i treballaven, quins perills tenien, etc.

Nivell educatiu
CM i CS
Durada

1h 
Preu final

7,20€ 

La visita a la Cova del Salnitre es pot complementar amb un taller        
o itinerari per a aprofundir en els continguts que més us interessin:         

geologia, medi natural, medi cultural, medi social o art.



Itinerari Les roques ens parlen
A través d’aquest itinerari geològic, l’alumnat podrà escoltar la his-
tòria que expliquen els diversos tipus de roques que aniran trobant 
al llarg del recorregut, tot aprenent a distingir-les i a reconèixer els 
processos formatius que les han originat. Al forn de calç també des-
cobriran alguns usos que els éssers humans els han donat al llarg de 
la història.

Taller I tu on vius?
Al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat trobem dos ambients 
clarament diferenciats: l’interior i l’exterior de la muntanya. Amb 
aquesta activitat coneixerem les diferents condicions que tenen per 
viure els animals i les plantes, tant dins com fora de les Coves: espè-
cies de flora i fauna, condicions de llum, temperatura i humitat, etc.

Nivell
ESO, batxillerat                      

i cicles formatius
Durada

1h i 30 minuts 
Preu final

8,50€ 

Nivell 
CM i CS, 1er d’ESO

Durada
1h 

Preu final
7,20€ 



Taller Explorant la història de les Coves
A través de diversos tallers, farem un recorregut per les etapes que 
han caracteritzat les Coves de Montserrat, des de la prehistòria fins a 
l’actualitat. Caldrà posar-se a la pell dels prehistòrics habitants de les 
coves per fer ceràmica, dels fabricants de pòlvora medievals a partir 
del salnitre o dels primers exploradors que hi van entrar, fa més de 
150 anys.

Taller Els artistes de la Cova
La Cova del Salnitre va inspirar al llarg dels anys artistes com Santia-
go Rusiñol, Ramon Casas, Mossèn Cinto Verdaguer i, segons diu la 
tradició, Antoni Gaudí. L’alumnat es convertirà en artista per un dia 
i haurà de deixar-se inspirar per les coves per fer un “gravat”, que al 
llarg del segle XIX va ser una de les tècniques que va ajudar més a la 
difusió del coneixement.

Nivell
CM, CS i 1er cicle d’ESO

Durada
1h 

Preu final
8,50€ 

Nivell 
ESO, batxillerat i cicles 

formatius
Durada

1h i 15 minuts 
Preu final

8,50€



Activitat El ratpenat ens explica
Coneixerem la Cova del Salnitre a través d’un dels seus habitants, en 
Ferrat, un ratpenat molt eixerit que ens explicarà com és la seva vida 
a l’interior de les Coves i ens ajudarà a pintar un gran mural.
Aquesta és una activitat adaptada perque els més menuts puguin 
veure i experimentar el món subterrani sense realitzar la visita a la 
cova, poc recomanable per a escolars tan petits.

Nivell educatiu
CI

Durada
1h 

Preu
6,30€

Si ens voleu visitar amb nens/es de cicle inicial no podreu realitzar la 
visita general a la cova però us proposem la següent activitat:

I si no us interessa la Cova del Salnitre però sí el que Collbató us pot 
oferir us proposem dues visites més! El Camí de l’Oli i L’Orgue, el rei 

de instruments.



Itinerari El Camí de l’Oli
Caminant entre els oliverars de Collbató i visitant el Molí d’Oli des-
cobrirem les principals característiques de les oliveres i de l’oli de la 
zona, així com dels seus agricultors. Per què les oliveres creixen tan 
bé a Collbató? Totes les oliveres són iguals? Com és un molí d’oli? 
Totes aquestes preguntes i altres que puguin sorgir es respondran 
tot recorrent el Camí de l’Oli. Acabarem amb una degustació de les 
varietats locals.

Visita L’Orgue, el rei dels instruments
El 1925 es va fundar el primer taller d’orgues a Collbató i des de 
llavors fins a l’actualitat s’hi han construït aquests instruments tan 
complexos, que fins i tot es poden comparar amb el cos humà i els 
seus diversos òrgans. Es podran conèixer a través de la visita a l’espai 
temàtic dels Orgueners i al taller d’orgues Blancafort. Un cop desco-
bertes les “entranyes” de l’instrument es podrà apreciar la màgia del 
seu so a l’església de Sant Corneli.més a la difusió del coneixement.

Nivell
Tots els nivells

Durada
2h 

Preu
5€ 

Nivell 
Tots els nivells

Durada
1h i 30 minuts 

Preu
5€ 



Recomanacions
• L’ascens a la cova, un tram de carretera restringida i 

244 esglaons exteriors, l’haurà de realitzar el grup de 
forma autònoma.

• La temperatura a l’interior de la cavitat és de 14ºC i la 
humitat relativa és del 97%, recordeu dur jersei o des-
suadora.

• A l’interior de la Cova només podran fer fotografies els 
docents.

• Per a totes les activitats cal dur calçat còmode i aigua 
(gorra si es preveu molt de sol).

• En previsió de mal temps, porteu paraigües i capelines.
• Si el dia de la sortida plou gaire, les activitats exteriors 

són susceptibles de canvis. 
• La Cova del Salnitre es troba dintre del Parc Natural de 

Montserrat. Cal respectar l’entorn.
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