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introducciò

Aquest projecte va néixer arran de la preocupació de la Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Collbató per donar a conèixer els principals punts d’interès del nostre petit
poble a les famílies que hi venen a viure. Aquesta iniciativa ha comptat, des d’un bon
principi, amb la col·laboració i cooperació de la Regidoria de Turisme interessada, al seu
torn, en donar resposta a les demandes de moltes de les escoles i instituts que al llarg de
l’any visiten la Cova del Salnitre.
La redacció i elaboració ha anat a càrrec dels tècnics dels dos departaments involucrats,
de l’equip de guies de les Coves, d’alguns mestres del CEIP La Salut de Collbató i d’una
especialista en història, mentre que els dibuixos són obra de Sandra Esteve. S’agraeix la
col·laboració puntual d’una de les integrants del Departament de Naturals de l’IES EL Castell,
d’Esparreguera i del Sr. Enric Martínez i Pere Costa.
En total s’han elaborat tres dossiers: un per al Primer Cicle d’ESO , un altre per al Cicle
Superior i aquest que us presentem, que va adreçat a alumnes del Cicle Mitjà. Es divideix
en dos blocs diferenciats: el primer, es correspon amb un recull de fitxes per treballar
prèviament a l’institut i, el segon, amb un plec per elaborar un cop finalitzada la visita.
El quadern previ, el de treball a l’aula, està compost de diferents apartats: els dos inicials
(Situació geogràfica i Clima), pretenen situar l’alumne en el context geogràfic i climàtic
en el qual s’ubica aquest espai natural; els cinc restants (Formació de la muntanya, Vegetació
interior, El camí de l’aigua i L’aprofitament humà), volen explicar-los les seves característiques
internes. El segon quadern, permet aprofundir en els coneixements adquirits prèviament
a partir de l’observació “in situ” de les principals característiques de les Coves.
Aquestes fitxes proporcionen una àmplia bateria d’exercicis a professors i alumnes, basades
en les particularitats d’aquest espai natural i en les del seu entorn més immediat. Faciliten
el treball d’àrees i d’assignatures molt diverses: naturals, socials, matemàtiques i llengua,
bàsicament.
No s’hi ha inclòs cap guia per al mestre, ja que aquest dossier no pretén assumir la categoria
de llibre de text, sinó que ha estat concebut com un simple recull de fitxes destinades a
aprofundir en el coneixement de la cova. Cada una d’elles combina les explicacions teòriques
bàsiques, que fan innecessària l’existència d’un suport didàctic, amb diferents exercicis
pràctics. Puntualment, es demana a l’alumne que cerqui informació addicional, amb la
intenció d’incentivar la seva capacitat d’investigació.
Els principals objectius plantejats són:
- Donar a conèixer aquest important patrimoni geològic.
- Dotar els alumnes del vocabulari específic que li és propi.
- Inculcar el respecte vers l’entorn natural.
- Fomentar la seva conservació.
Els autors manifesten la seva predisposició a incloure suggeriments per part dels usuaris
amb la finalitat d’anar millorant i actualitzant aquests continguts.
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situació geogràfica
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situació geogràfica

1.

Observa el mapa de Catalunya, busca-hi la teva comarca i

pinta-la de color vermell.

2.

Esbrina a quina comarca estan situades les coves del

Salnitre seguint aquestes pistes.
Al sud d’aquesta comarca hi trobem el Mediterrani.
A la banda est hi ha el Barcelonès.
Al nord-oest hi localitzem la comarca de l’Anoia.

Quina comarca és?

3.

Al mapa de Catalunya, pinta aquesta comarca de color

groc.

4.

Quin nom tenen les seves comarques veïnes?
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situació geogràfica
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situació geogràfica

1.

Observa el mapa de la comarca del Baix Llobregat.

2.

Busca el municipi de Collbató i pinta’l de color groc.

3.

Fixa’t en la situació de Collbató dins la comarca del Baix

Llobregat; en quin punt cardinal es troba situat?

4.

Quin d’aquests pobles és veí de Collbató?
Martorell, Pallejà, Viladecans, Begues, Torrelles de
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Llobregat, Esparreguera, Vallirana, Cervelló, Abrera.

5.

La meitat del terme municipal de Collbató es troba situat

dins del Parc Natural de

Si ordenes aquestes lletres trobaràs la resposta.
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situació geogràfica

situació geogràfica

1.

Pinta el dibuix dels colors més adequats:
Parc Natural de Montserrat.
Poble.
Camps de conreu.
Autovia.
Carretera B-112.
Entrada a les Coves del Salnitre.

2.

Si ens vols acompanyar, volem ensenyar-te un indret misteriós

i encisador, que s’amaga a les profunditats de la muntanya:

LES COVES DEL SALNITRE
On creus que les trobarem?

a. Al fons d’un carreró estret del poble.
b. Tocant a l’autovia.
c. Entre les roques de la muntanya.
d. Dalt d’una olivera.
La resposta correcta és la lletra:
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A r agó

la muntanya de Montserrat

12
F ranç a

M ar
M ed i terràni a

la muntanya de Montserrat

1.

Escriu al mapa de Catalunya aquests noms geogràfics:
Pirineus.
Montserrat.

2.

On es troben aquests cims? Ajuda’t d’un atles, d’una

enciclopèdia o d’internet.

Cavall Bernat

Puigmal

Montserrat

Sant Joan

Pica d’Estats

Pirineus
Sant Jeroni

Canigó
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climatologia

Temperatures mitjanes a

Pinta cada termòmetre amb la

dins de la cova:

temperatura que li correspon.

Gener:

14,5 ºC

(hivern)
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Gener

Abril

Juliol Octubre

Quina és la temperatura mitjana
més alta?
Quina és la temperatura mitjana
més baixa?

climatologia

Temperatures mitjanes a

Pinta cada termòmetre amb la

fora de la cova:

temperatura que li correspon.

Gener:

5,9 ºC

(hivern)

Abril:

13,4 ºC

(primavera)

Juliol:

23,4 ºC
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Octubre: 15,9 ºC (tardor)
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Gener

Abril

Juliol Octubre

Quina és la temperatura mitjana
més alta?
Quina és la temperatura mitjana
més baixa?

Quines diferències observes entre la temperatura de dins i la
de fora de la cova?

vegetació

A l’inici del recorregut per l’interior de la cova, amb la manca de llum
i la creixent humitat, hi trobem dos tipus de vegetals: els líquens i
les molses.
Escriu els noms d’aquests dos
vegetals que hi ha a l’interior de
les cova.
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Busca a la sopa de lletres
aquests vegetals:

A L

marfull

liquen,

romaní

farigola

molsa

argelaga

Interior de la cova

I Q U E N Q W E R T

R A S M A R F U L L D F
O Y U I O P H A J K L Z
M X C V B N M S P O I U
A Z X A R G E L A G A Ç
N Q F A R
I

Classifica els vegetals de la sopa
de lletres segons la seva localització:

I G O L A V H

Ç S D F G T M U P R G

Parc Natural
de Montserrat

observem

La muntanya de Montserrat és un conglomerat format per:

Còdols
Matriu

Ciment

Les pedres més grosses
i arrodonides.

Les pedres més petites que
omplen els forats que
queden entre els còdols.
El material que enganxa els
còdols i la matriu.
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1.

Pinta de negre els còdols, de marró la matriu i de
gris el ciment.

dins la cova
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1.

Busca al diccionari les definicions de: estalactita,

estalagmita i columna. Copia-les i fes el dibuix corresponent.

ESTALACTITA:

ESTALAGMITA:

COLUMNA:

dins la cova

Escriu els noms de:
estalactita
estalagmita
columna
al lloc corresponent.

19

Recorda: Per a formar-se un centímetre d’estalactita o estalagmita
han de transcórrer aproximadament 100 anys?
Quants anys hauran de passar perquè s’uneixin una estalactita i una
estalagmita que estan separades 3 centímetres?

Resposta:

les coves i l’home

Els homes, des de temps molt llunyans, han fet servir les Coves del
Salnitre com a amagatall. Els homes primitius hi van deixar destrals
de pedra, restes de ceràmica...
Els seus primers pobladors van ocupar aquestes coves per utilitzarles com a casa i per protegir-se dels animals, del fred i de la pluja.
Allà dins hi feien foc, hi menjaven i hi dormien. També hi guardaven
les seves eines.

1.
20

Pinta els dibuixos que representen les accions que l’home

feia dintre de les coves.

com ens comportem

L’Arnau i la Laia juntament amb els companys de la seva classe han
anat d’excursió a Collbató a visitar les Coves del Salnitre. S’han
adonat d’alguns comportaments que no els han agradat gens.

Podries dir quines d’aquestes actituds són correctes i quines incorrectes?
Quina cara hi posaries? Encercla-la.
Uns excursionistes han llençat el paper de l’esmorzar a terra.
Els nens i les nenes de la classe han escoltat les explicacions del guia,
per aprendre coses noves.
Pel camí de pujada han trobat una branca de romaní arrencada.
En un racó de la cova s’han trobat grafits a les parets.
Han descobert que algú havia trencat un tros d’estalactita, per
emportar-se un record.

Entre tots els companys de la classe, escriviu dos comportaments
que ajudin a conservar el paisatge natural de les coves i el seu entorn.
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llegenda de mussa ibn nusaïr
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1.

Hi havia una vegada un rei d’un país molt llunyà, anomenat
Mussa Ibn Nusaïr que vivia envoltat de moltes riqueses. Un dia es va
llevar de bon matí i va decidir que havia arribat l’hora de fer-se
conèixer a tot el món i mostrar-se com el rei més poderós. Va marxar
del seu país envoltat de tresors i guerrers, buscant l’indret més bonic
per poder-s’hi quedar a viure una temporada.
El rei Mussa, va galopar molts dies dalt del seu cavall negre buscant
el lloc on podia construir el seu castell, però no n’hi havia cap que
li agradés.

2. Llavors es va enfadar molt, i es va dedicar a arrasar pobles
sencers. També s’emportava les riqueses de la gent i les anava posant
al seu cofre ple d’anells, penjolls i monedes d’or.

3. Galopant, galopant, va arribar al peu de les

muntanyes de
Montserrat. Aquella massa de roca tan alta i majestuosa el va
embadalir.
Quines muntanyes més boniques – va pensar. Si construeixo el
meu castell aquí dalt, tothom sabrà com sóc de poderós. A més
a més, ningú no em podrà prendre aquest tresor tan valuós.
Així en Mussa va fer construir el seu castell al cim més alt de
Montserrat, i el va fer envoltar de guardes i vigilants, pensant que
d’aquesta manera ningú no hi podria arribar per robar-li el tresor.

4. El rei Mussa només gaudia contemplant el seu tresor immens
escarxofat al seu tron, tot empassant aquelles menges tan bones que
havia descobert en aquest país: cireres, enciams, préssecs, mel,
galetes... El rei es va engreixar tant que gairebé no passava per les
portes del castell.
Porteu-me més mel i mató, i més cireres,
i unes bones costelles de xai i
pa amb tomàquet, oli i....

llegenda de mussa ibn nusaïr

5. Però els vilatans de Collbató no volien pas que un rei fart i
egoista els prengués una muntanya tan bonica com la de Montserrat.
Havien de pensar de quina manera podien fer fora aquell rei tan
malcarat.
Com que eren molt valents i intel·ligents, van decidir que pels
volts de les festes d’estiu de Collbató pujarien junts sense fer soroll,
fins al castell, amb petards, coets i focs artificials. L’espantarien
amb un terrabastall horrible, perquè sortís de la muntanya avall.

6. I així ho varen fer. El rei Mussa es va pensar, en sentir tant
d’enrenou, que s’atansava un exèrcit que el volia fer presoner.
Aleshores, va agafar aquell cofre tan gran on guardava el tresor i va
baixar muntanya avall a corre cuita. Però estava tan gras i el tresor
era tan pesat, que va pensar que era millor salvar la pell i amagar
el tresor en algun lloc ben segur... Les Coves del Salnitre!

7.

Però com que era malfiat, va pensar que, juntament amb el
tresor, hi deixaria la seva filla petita, per tenir cura de que ningú no
l’hi prengués. Llavors va fer un encanteri per convertir el tresor i la
seva filla en pedres, fins que ell tornés per emportar-s’ho tot sense
cap perill.
Va sortir de la cova de puntetes per no fer fressa, i per poder escapar
sense que ningú no el veiés. Passats uns dies tornaria a buscar el seu
tresor amb el carretó.

8. Però tot just va sortir de les Coves del Salnitre, un coet despistat
li va esclatar ben bé al mig del cul, i de l’ensurt encara corre ara.
Qui sap si tornarà algun dia a buscar el seu tresor i la seva filla.
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llegenda de mussa ibn nusaïr
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Desprès d’haver llegit
atentament la llegenda
de Mussa Ibn Nusaïr, fixa’t
en els dibuixos que
il·lustren la llegenda i
escriu, dins del quadrat,
el número corresponent
al fragment del text.

llegenda de mussa ibn nusaïr
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fauna

1.

Encercla de color vermell l’animal que podem trobar a

dins de les Coves del Salnitre.

2.

Rodeja de color blau els animals que podem veure al Parc

Natural de Montserrat.
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3.

Els animals que no has rodejat són els que no trobem ni a

dins ni a fora de les Coves del Salnitre. Quins són?

“In situ”

Material per
treballar

ens situem

1.

A quina comarca som ara?

2.

Com es diuen les coves que visitarem?

3.

Quin poble hi ha al peu de les coves?

4.

A quina muntanya es troben les coves?

29

quin temps fa?

Quin dia i quin mes som avui?

En quina estació de l’any estem?

Esbrina la temperatura que fa ara a l’interior i a l’exterior de la cova.
Pinta-ho al termòmetre corresponent
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30

30

25

25

20

20

15

15

10

Interior

10

5

5

0

0

-5

-5

Exterior

Quina és la temperatura més alta de les dues?

Marca amb una

x la frase correcta:

Al llarg de l’any la temperatura de dins de la cova varia molt.
Al llarg de l’any la temperatura de dins de la cova no varia gaire.
Al llarg de l’any la temperatura a fora de la cova varia molt.
Al llarg de l’any la temperatura a fora de la cova no varia gaire.

vegetació

Pi

Liquen

Esbarzer

Ginesta

Alzina
31

Roure
Molsa
Quins dos vegetals trobarem a l’interior de la cova?

fauna

1.

Quin animal podem trobar a dins de les coves del Salnitre?

Ressegueix els números,
per ordre, i podràs saber-ho.
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2.

Escriu-lo al requadre.

dins la cova

Escriu els noms de: el Badoc, les Ales del Diable i el Tronc de
Palmera on correspongui.

De cada un d’ells, digues si és una columna, una estalactita o una
estalagmita.
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