7. LA MUNTANYA DE SAL DE CARDONA

@
LA FORMACIÓ DE LA SAL
1. Ratlla la zona de la casella tramada corresponent a l'època de formació de la sal.

2. Marca amb una X les caselles correctes sobre aquella època geològica.
El clima en aquella època

¨ Càlid i sec tot l’any
¨ Temperat
¨ Humit
¨ Dues estacions: la seca i la plujosa

El món a finals de l’Eocè

¨
¨
¨
¨

No hi havia vida a la Terra
Hi havien homes primitius
Els dinosaures ja s’havien extingit
Hi havien mamífers i aus

3. A l'antic mapa, ratlla o pinta la zona on es va dipositar més sal.
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4. Posa als cercles buits el número corresponent a cada material geològic.

EL DIAPIR

5. Què és el que fa pujar la sal?

¨
¨
¨
¨

La calor de l’interior de la Terra
Els terratrèmols
El pes dels sediments que té a la vora
Les forces del centre de la Terra

6. Damunt del dibuix, posa les fletxes que indiquin el desplaçament de la sal.
7. El diapir segueix pujant. Com és que no forma una muntanya alta?

¨
¨

No ha crescut prou encara

¨

Els miners han extret la sal que
anava pujant

La pluja l’ha dissolt

8. Damunt del dibuix anterior, marca la forma que podria tenir el diapir de sal si no s'hagués
erosionat.
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LA MUNTANYA DE SAL
9. Posa a cada cercle el número corresponent:
1. Castellet del Pou Maria
Teresa
2. Muntanya de Sal
3. Minilla
4. Sediments continentals
5. Runam salí

Els rascler s
10. Marca amb una X les frases que et semblin correctes:

¨
¨
¨
¨
¨
¨

La roca és així des de la seva formació
Els rasclers són produïts per la humitat de l’aire
Els rasclers són produïts per la pluja
Els rasclers són produïts pel vent
Els rasclers només es fan en roques solubles
Els rasclers es fan en tot tipus de roques

LA MINILLA
Els color s
11. Mira bé la Muntanya de Sal i fixa't en els seus colors. Posa a les caselles els números de
l'u al quatre, començant pels colors més dominants:

Marró

Gris

Vermell

Granat

Rosat

Blanc
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Els plecs
12. Per quina causa creus que els estrats estan tan plegats?

¨
¨
¨
¨

La roca és així des de la seva formació
La roca es va plegar degut a un
terratrèmol
Els plecs es van formar per la pluja
Els plecs es van formar pel moviment
del diapir

Les estalactites
13. Les estalactites es formen degut a que...
14. A quina banda de l’estalactita s'evapora més aigua?

¨
¨
¨

Hi ha molta humitat a l’aire
L’aigua s’evapora i queda la sal
En aquest lloc fa molt fred i l’aigua es congela

¨
¨
¨

De cara al vent
A recer del vent
A les dues bandes igual

15. Posa una X al requadre del dibuix que representa com ha crescut una estalactita exposada
al vent.
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Els minerals
16. Marca amb una X les utilitats i altres coses que has après sobre els minerals de la
Muntanya de Sal.
Halita
· És el mineral més abundant a la Muntanya de Sal
· A Cardona s’explotà des de la prehistòria fins a
principis del segle XX
· S’explotà des del 1929 fins a l992 a Cardona
· S’extreu actualment a les mines de Súria i de Sallent
· Serveix per l’alimentació, fondre neu, obtenir clor,
fabricar plàstic PVC, lleixiu, sabons...
· S’aprofita la dels runams salins
· Serveix principalment per fabricar adobs químics
· No té cap utilitat industrial
· És el que té més valor econòmic

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Carnal∙lita Silvina

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Les sensacions
17. Quines sensacions has tingut durant la visita? Aquí en tens algunes, però n’hi pots afegir.

¨
¨
¨
¨

Indiferència
Angoixa
Sorpresa
Admiració

¨
¨
¨
¨

Fred

¨
¨

Calor

............................................

Temperatura
agradable

............................................

Por

Sequedat
Humitat

..............................................................................................................................................
18. Completa la frase:

La mina per extreure sal potàssica es va tancar l’any ................. i no es
pot visitar. S’hi baixava per dos pous de ................ metres de fondària.
Per rampes i contrapous es va baixar fins a ............. metres, on la
temperatura de la roca era de fins a ......ºC.
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19. Escriu als cercles del dibuix el número corresponent a cada element de la mina, i als
requadres els metres de profunditat (720, 820 i 1.020):
1

Castellets

5

Galeries

2

Pous

6

Rampa

3

Contrapous

7

Pla inclinat

4

Cambres d’explotació
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