
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Endinsa’t al cor de Montserrat  
                                                          Activitats Educatives | Curs 2020-2021  



Visita a les Coves de Montserrat 

La visita escolar a les Coves de Montserrat és un divertit recorregut de 400 metres de 

llargada i 20 metres de desnivell pel cor de la muntanya de Montserrat. 

Durant una hora descobrirem els usos que se li han donat a la cavitat al llarg de la història 

i el perquè dels singulars relleus de la muntanya i de la cova, a la vegada que farem 

servir la imaginació i ens endinsem en un món de llegendes. 

La visita s’adapta a cada nivell educatiu, amb un discurs altament didàctic i una 

metodologia participativa de pregunta-resposta. El distès recorregut deixarà en els alum- 

nes la imprempta del coneixement però també la sensació d’haver passat una aventura 

subterrània, convertint les Coves de Montserrat en el destí perfecte per a una sortida 

sociabilitzadora a la vegada que didàctica. 

 

Inclou el visionat del nou Videomapping 
Un novedós espectacle audiovisual que ens permetrà realitzar un 

espectacular passeig per la història de les Coves de Montserrat 



 
 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

MEDI NATURAL 

 

CI, CM, CS d’Educació Primària, 

CIÈNCIES SOCIALS I NATURALS 

PLÀSTICA I MÚSICA 

Educació Secundària Obligatòria 

 
Batxillerat 

CONDUCCIÓ DE GRUPS I ACTIVITATS 

 

CFPM Conducció d’Activitats Físicoesportives 

en el Medi Natural 

Durada 

 

Preu 

6,30€ 

GEOLOGIA, HISTÒRIA I ART 

EN EL MEDI NATURAL 

1h 

Àrea d’Esplai de la Salut 
Al peu de les Coves de Montserrat 

i dintre del mateix Parc Natural de 

Montserrat trobem l’Àrea d’Esplai 

de La Salut amb zona de pícnic, 

bar, lavabos i pàrquing per els 

autocars. 

És també l’espai on realitzem les 

activitats complementàries. 

Podeu venir a passar el dia a 

Collbató! 

PLÀSTICA I MÚSICA 

Nivell educatiu 



 

La visita es pot complementar amb un taller o itinerari 

per a aprofundir en els continguts que més us interessin: 
 

 

 
 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

Nivell educatiu 

CI, CM, CS 

Durada 

1h 

Preu final 

7,20€ 

Taller-Orientació 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... 



 
 
 
 

 
 

CIÈNCIES NATURALS 

GEOLOGIA 

Nivell 

ESO i batxillerat 

Durada 

1h i 30 minuts 

Preu final 

8,50€ 

Itinerari Les roques ens parlen 

A través d’aquest itinerari geològic l’alumnat podrà escoltar la història 

que expliquen els diversos tipus de roques que aniran tro- bant al 

llarg del recorregut, tot aprenent a distingir-les i a reconèixer els 

processos formatius que les han originat. Al forn de calç també 

descobriran alguns dels usos que els éssers humans els han donat 

al llarg de la història. 

Aquest és un itinerari guiat per geòlegs durant el qual els alumnes 

aprendran a interpretar el paisatge geològic i entendran perquè 

Montserrat té aquest relleu tan característic. 



 
 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 

CIÈNCIES SOCIALS 

Nivell 

CM, CS i ESO 

Durada 

1h 

Preu final 

8,50€ 
 
 

PLÀSTICA 

ART 

Nivell 

ESO, Batxillerat 

Durada    

1h i 15 minuts 

Preu final 

8,50€ 

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. 



 
 

MEDI CULTURAL 

Nivell 

Tots els nivells 

Durada 

2h 

Preu 

5€  (no inclou 

Coves) 
 

 

MÚSICA 

Nivell 

Tots els nivells 

Durada 

1h i 30 minuts 

Preu 

5€ (no inclou 

Coves 

Itinerari El Camí de l’Oli 

Caminant entre els oliverars de Collbató i visitant el Molí d’Oli 

descobrirem 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. 



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. 

• Al 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. 

• Les Coves de Montserrat es troben dintre del Parc Na- 

tural de Montserrat. Cal respectar l’entorn. 

• Els preus són susceptibles de petits canvis. Són taxes 

públiques regulades per les ordenances municipals. 

Més informació i reserves 

Tel. 93.777.90.76 

turisme@collbato.cat 

www.covesdemontserrat.cat 

mailto:turisme@collbato.cat
http://www.covesdemontserrat.cat/

