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MINES DE SAL DE MINES DE SAL DE MINES DE SAL DE MINES DE SAL DE 
CARDONACARDONACARDONACARDONA    

    

 
    

El PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL, ofereix un ventall ampli de visites 
guiades i activitats escolars. A continuació, li fem arribar breu informació: 
  
VISITA DIDÀCTICA AL PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL: 
  
* Aquesta visita consta de dues parts guiades: 
     
    - Visitar la Maquinària original del Pou Mª Teresa i una Exposició Fotogràfica 
    - Agafar uns vehicles 4x4 i accedir a la Muntanya de Sal, on es realitza un itinerari 
guiat a peu d'uns 500 metres per l'interior de la Muntanya de Sal. 
  

Per lliure es pot visitar: l'Àrea Museogràfica, el Centre d'Artesania i l'Audiovisual. 
La duració de la visita guiada es de 1h30-2h aproximadament. 

  
* Aquesta visita guiada es pot reservar:  
  
- de DIMARTS a DIVENDRES:  
Es realitzen reserves a les 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00, sempre que hi hagi disponibilitat, 
cal retirar les entrades mínim 30 minuts abans i el nombre màxim d'alumnes per grup es 
de 60. Cal tenir en compte que les PLACES són LIMITADES. 
  
- DILLUNS NO FESTIU: 
Tancat. 
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ALTRES VISITES GUIADES: 
  
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal, ofereix la possibilitat de realitzar VISITES 
GUIADES AL CENTRE HISTÒRIC I AL CASTELL DE CARDONA: 
  
- VISITA GUIADA AL CENTRE HISTÒRIC:  
 La visita consisteix en fer un recorregut a peu pel nucli primigeni de la vila. 
Es pretén que els estudiants, gràcies a la visita i al treball que s'hi realitza durant la 
mateixa, identifiquin els elements claus de la vila medieval de Cardona. 
NIVELLS: Apta per tots els nivells. 

La duració de la visita guiada és d'1h 30 aproximadament. 
  
- VISITA GUIADA AL CASTELL:   
La visita pretén que els alumnes puguin interpretar tot el monument en conjunt i la seva 
evolució històrica. 
Al llarg d'aquest recorregut els alumnes podran conèixer la història d'aquesta 
magnífica fortalesa defensiva i la història dels Senyors de Cardona. 
Aquest recorregut inclou la visita a la Col.legiata de Sant Vicenç. 
NIVELLS: Apta per tots els nivells. 

La duració de la visita guiada és d'1h 30 aproximadament. 
  

* Aquestes visites guiades es poden reservar en el mateix marge horari que la visita 
didàctica al PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL, amb opció de tarda. 
  
  



  

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

 
ACTIVITATS:ACTIVITATS:ACTIVITATS:ACTIVITATS: 
  
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal, ofereix la possibilitat de realitzar DIFERENTS DIFERENTS DIFERENTS DIFERENTS 
TALLTALLTALLTALLERS:ERS:ERS:ERS: 
  
---- TALLER DE SAL: TALLER DE SAL: TALLER DE SAL: TALLER DE SAL:      
Activitat consistent en aprendre a treballar la sal, pintant-la de colors i elaborant cada 
alumne el seu propi treball. 
NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:    Primària i Cicle Inicial d'ESO.Primària i Cicle Inicial d'ESO.Primària i Cicle Inicial d'ESO.Primària i Cicle Inicial d'ESO. 

La duració delLa duració delLa duració delLa duració del    taller éstaller éstaller éstaller és    d'1h 15 aproximadament.d'1h 15 aproximadament.d'1h 15 aproximadament.d'1h 15 aproximadament. 
  

---- TALLER DE MINERA TALLER DE MINERA TALLER DE MINERA TALLER DE MINERALS:LS:LS:LS:     
Activitat consistent en aprendre a identificar diferents tipus de minerals. 
NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:    Primària iPrimària iPrimària iPrimària i    ESO.ESO.ESO.ESO. 

La duració delLa duració delLa duració delLa duració del    taller éstaller éstaller éstaller és    d'1h 30 aproximadament.d'1h 30 aproximadament.d'1h 30 aproximadament.d'1h 30 aproximadament. 
  

---- GIMCANA HISTÒRICA: GIMCANA HISTÒRICA: GIMCANA HISTÒRICA: GIMCANA HISTÒRICA:         
Realització d'un joc de pistes que portarà als alumnes des del Castell de Cardona fins a 
la vila, per tal de conèixer les característiques bàsiques de la Cardona Medieval. 
NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:    ESO.ESO.ESO.ESO. 

La duració delLa duració delLa duració delLa duració del    taller éstaller éstaller éstaller és    d'1h 30 aproximadament.d'1h 30 aproximadament.d'1h 30 aproximadament.d'1h 30 aproximadament. 
  

---- LABORATORI: LABORATORI: LABORATORI: LABORATORI:      
Activitat que inclou explicacions i pràctiques de laboratori a través de diferents 
experiments: estratificació de dissolucions de sal i la identificació dels tres tipus de sal 
existents al jaciment salí de Cardona. 
NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:NIVELLS:    Cicle Superior de PrimàriaCicle Superior de PrimàriaCicle Superior de PrimàriaCicle Superior de Primària    i Cicle Inicial d'ESO.i Cicle Inicial d'ESO.i Cicle Inicial d'ESO.i Cicle Inicial d'ESO. 

La duració delLa duració delLa duració delLa duració del    taller éstaller éstaller éstaller és    d'1h 15d'1h 15d'1h 15d'1h 15    aproximadament.aproximadament.aproximadament.aproximadament. 
  

  
* Aquestes activitats es poden reservar en el mateix marge horari que la visita didàctica 
al PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL. 
  

 


