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PRESENTACIÓ  
DELS TALLERS 
 

 

Els tallers de coneixement i desenvolupament dels nens de 3 a 6 anys que 

organitza el Montessori Palau Girona tenen l’objectiu de guiar a les famílies, 

proporcionar recursos i material de referència per afrontar una de les eta-

pes més importants de la vida dels vostres fills i prevenir problemes i difi-

cultats, tant de desenvolupament del caràcter com també de l’evolució 

acadèmica. 

 
Aquests tallers estan coordinats per l’equip de mestres-Guies Montessori 

del Segon Cicle d’Educació Infantil del Montessori Palau Girona.  



OBJECTIUS  
DELS TALLERS 

 

 

 Proporcionar diferents pautes a les famílies per tal d’ajudar-les en el 

procés de desenvolupament global del seu fill 

 

 Preparar un ambient distès en el que les famílies puguin compartir ex-

periències personals viscudes en l’àmbit familiar 

 

 Oferir eines, recursos i bibliografia per afavorir una bona comunicació 

entre pares i fills 

 

 Proporcionar als pares punts de partida sobre com plantejar les activi-

tats de casa i fora de casa, per tal que esdevinguin moments de relació i 

maduració familiar 



 Data: : Dijous, 26 d’octubre de 2017  
Hora: 18 hores 

Lloc: Aula Montessori de 2n cicle d’Educació Infantil  

Responsables del taller: Glòria Martín i Marta Vila  

Quin és el camí que ha de seguir el nen per arribar a ser independent? 

Quines activitats podem proposar al nen per aconseguir més autonomia? 

Com hem de preparar l’ambient per satisfer les necessitats del nen? 

 

El nen necessita un ambient preparat que l’adult li ha de proporcionar per satisfer les 

seves necessitats dictades pels períodes sensitius i la ment absorbent. En un ambient de 

llibertat dins uns límits establerts, el nen podrà escollir allò que li interessa o necessita 

per a poder desenvolupar la seva personalitat, voluntat i intel·ligència. I si proporcionem 

al nen aquesta llibertat, desenvoluparà la seva autonomia personal. 

 
Aquest taller té per objectiu proporcionar diferents pautes a les famílies per tal d’ajudar 
al nen o nena a exercitar des de ben petit la presa de decisions, en un entorn conegut i 
familiar, cosa que li aportarà dosis d’autoestima, en veure’s capaç de fer moltes coses, 
de decidir sobre la seva activitat i sobre el seu procés d’aprenentatge. 

TALLER 1 

 
 

EM VULL FER GRAN! COM PODEM FOMENTAR 
L’AUTONOMIA I LA INDEPENDÈNCIA? 



 Dates: Dimarts, 14 de novembre de 2017 (Torroella de Montgrí)

Dijous, 15 de març de 2018 (Girona) 

Hora: 17.30 hores (Torroella de Montgrí) i 18 hores (Girona)  

Lloc: Aula Montessori de 2n cicle d’Educació Infantil  

Responsables del taller: Mònica Kleiner (Torroella de Montgrí) i 

Assumpció Julià i Dolors Blanch (Girona)  

Com hem de planificar les activitats a casa i fora de casa? 

Com podem saber si l’activitat ha estat encertada? Què cal canviar? 

Com podem actuar davant situacions especials o imprevistes? 

 

En aquest taller es treballaran les activitats més indicades per aquesta etapa per fer a 

casa i fora de casa, i de quina manera es poden plantejar per tal que esdevinguin un 

moment educatiu enriquidor per a la maduració del nen o nena.  

TALLER 2 

 

A CASA I A FORA: ESTRATÈGIES  
PER PLANTEJAR LES ACTIVITATS COM A  

MOMENTS DE MADURACIÓ PERSONAL 



CURRÍCULUM DE LES  
COORDINADORES DELS  
TALLERS 

ASSUMPCIÓ JULIÀ: psicòloga i filòloga per la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Màster en l’Aprenentatge Humà per la Universitat Autònoma de Barcelo-

na. Màster en Psicoteràpia per l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalí-

tica. Postgrau en Neuropsicologia Infantil per l’Instituto Superior de Estudios 

Psicológicos. Diploma AMI de Guia Montessori 0-6 anys, pel Centro de Estudios 

Montessori en Puerto Rico y El Caribe. Curs a The Institutes for the Achi-

evement of Human Potential.  

 
MONTSE BADIA: mestra d’Educació Infantil per la Universitat de Vic. Màster 

Universitari en Pedagogia Montessori 0-6 anys i Diploma AMI de Guia Montes-

sori 0-6 anys per la Universitat de Vic.  
 

DOLORS BLANCH: mestra d’Educació Infantil per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Diploma AMI de Guia Montessori 3-6 anys, pel Centro de Estudios 

Montessori en Puerto Rico y El Caribe.  

 
SUSANNA BLASI: pedagoga per la Universitat Autònoma de Barcelona i tera-

peuta transpersonal per l’Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Diplo-

ma AMI de Guia Montessori 3-6 anys, pel Centro de Estudios Montessori en Pu-

erto Rico y El Caribe. 

 
CONSOL BURGUET: mestra d’Educació Infantil per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Diploma AMI de Guia Montessori 3-6 anys, pel Centro de Estudios 

Montessori en Puerto Rico y El Caribe. 

 
 



BET COLL: mestra d’Educació Infantil i psicopedagoga per la Universitat de Gi-

rona. Diploma AMI de Guia Montessori 3-6 anys, pel Centro de Estudios Mon-

tessori en Puerto Rico y El Caribe. 

 
ANNA FERRER: mestra d’Educació Infantil per la Universitat Autònoma de Bar-

celona. Diploma AMI de Guia Montessori 3-6 anys, pel Centro de Estudios Mon-

tessori en Puerto Rico y El Caribe. 

 
GLÒRIA MARTÍN: mestra d’Educació Infantil per la Universitat Autònoma de 

Barcelona i psicopedagoga per la Universitat Oberta Catalunya. Màster Univer-

sitari en Pedagogia Montessori 0-6 anys i Diploma AMI de Guia Montessori 6-12 

anys, per la UVic i Curs a The Institutes for the Achievement of Human Potenti-

al.  

 

MARTA VILA: mestra d’Educació Infantil per la Universitat de Girona. Diploma 

AMI de Guia Montessori 3-6 anys, pel Centro de Estudios Montessori en Puerto 

Rico y El Caribe. 



Per a més informació i inscripcions: 

www.montessori-palau.net 

Telèfon de contacte de l’Escola 972 417676   

Aquests tallers estan adreçats a pares i mares amb fills/

es de 3 a 6 anys. Places limitades. 

  

Per a les famílies que no siguin del Col·legi el preu de ca-

da taller és de 10 euros per persona. Per a les famílies de 

l’Escola, és gratuït.  

TALLER 1. Em vull fer gran! Com podem fomentar l’au-
tonomia i la independència? 

Dijous, 26 d’octubre de 2017 a les 18 hores 
 
TALLER 2. A casa i a fora: estratègies per plantejar les 
activitats com a moments de maduració personal 
Dimarts, 14 de novembre de 2017 a les 17.30 hores 
(Torroella de Montgrí) 
Dijous, 15 de març de 2018 a les 18 hores (Girona) 


