
PROGRAMES 
D’APROPAMENT AL 
MÈTODE 
MONTESSORI 
PER A INFANTS 
I FAMÍLIES





Els primers anys de vida del nen són 
crucials, ja que el cervell es troba en 
procés de formació i desenvolupament 
en tots els aspectes, des dels més 
funcionals, com la discriminació 
auditiva, visual, del moviment i del 
llenguatge, fins als àmbits emocionals 
i quotidians, com l’alimentació o la 
higiene.

El Montessori Palau Girona ofereix als 
pares i mares de nens i nenes d’edats 
primerenques diferents serveis de 
suport professional a les famílies, 
que proporcionen les oportunitats i 
experiències que necessiten els seus 
fills en el desenvolupament d’aquests 
aspectes sensorials, psicomotrius i 
emocionals. 

QUÈ US OFERIM?





Us proposem dues sessions d’assessorament per orientar-vos sobre com preparar la 
casa, la rebuda del nadó i quines activitats podeu fer per ajudar-lo en el seu procés de 
creixement. Aprofundirem en el desenvolupament del nadó des d’abans del naixement 
fins als primers mesos de vida. Els assistents rebreu consells i materials per a casa.

Pensat per a famílies que estan esperant un nadó o que l’acaben de tenir

LA REBUDA DEL NADÓ

• Com ha de ser l’habitació del nadó? Cal que dormi en un llit de baranes?
• Què necessito comprar per a la rebuda del nadó? 
• Què hi posem a la llista de naixement? 
• Com podem preparar l’ambient de casa per a aquesta nova etapa?

Inscripcions i programa a www.montessori-palau.net

• 22 i 29 de novembre - Col·legi de Metges de Girona

• 16 i 23 de maig - Montessori Palau Girona 

18 hores

2 sessions de 2 hores

15 euros les dues sessions



‘Montessori a casa’ és un assessorament professional que té lloc durant les primeres 
setmanes de vida per proporcionar les oportunitats i experiències que necessiten els 
nens i nenes per a un desenvolupament òptim. 

A cada família se li assigna una Guia Montessori que els assessora en el disseny del 
programa, presenta com realitzar les activitats amb els fills i supervisa diferents pràctiques 
en una aula especialment preparada. A casa, les famílies segueixen el treball de manera 
autònoma, es fa un seguiment periòdic i s’actualitza segons l’evolució del nen. 

En cas de no poder assistir, cal que aviseu amb una setmana d’antelació per tal de poder 
recuperar la sessió.

Pensat per a famílies amb nens o nenes entre el naixement fins als 2 anys

MONTESSORI A CASA

• Com puc ajudar al nen a ser més autònom? 
• Quines activitats podem fer a casa? 
• Quin tipus de joguines li he de comprar? Quantes joguines ha de tenir al seu abast? 
• Quin seria el millor horari per al meu fill?

Inscripcions i programa a www.montessori-palau.net

D’octubre a abril

Sessions individuals d’1h 

Aula Montessori

20 euros/sessió o 70 euros/4sessions







‘Montessori Playgroup’ és una oportunitat de compartir l’experiència de ser mare o pare 
amb altres famílies i gaudir amb els fills del treball en una aula Montessori especialment 
preparada per a nens i nenes d’aquesta edat i acompanyats d’una Guia Montessori. 

Pensat per a famílies amb nens i nenes que caminen amb estabilitat fins als 2 anys i mig  

MONTESSORI PLAYGROUP 

• Cal que vagi a l’escola bressol si puc estar amb el meu fill/a moltes hores?
• Necessita relacionar-se amb altres nens i nenes?
• Què puc aprendre observant com treballa el meu fill/a? 
• Quin nivell d’autonomia tindrà en un ambient Montessori? 

Inscripcions i programa a www.montessori-palau.net

D’octubre a abril

• 6 sessions d’1 hora a la setmana

• 8 sessions de 2 hores a la setmana

Aula Montessori

15 euros/hora



Pensat per a famílies amb nens o nenes entre el naixement fins als 2 anys i mig

TALLERS DE PARES

• Com hem de parlar al nostre fill? Com l’hem d’escoltar?
• Com hem de marcar-li els límits?
• Com el podem ajudar a expressar les seves emocions?
• Com podem ser un bon model per al nostre fill?
• Quins recursos tenim per ajudar-lo a comunicar-se?
• Com podem triar un bon conte? Quines cançons cantem?

Inscripcions i programa a www.montessori-palau.net

15 de novembre de 2018

17 hores

Altell de 1r cicle d’Educació Infantil 

10 euros/sessió. Per a les famílies de l’Escola és gratuït.

Ajuda’m a posar-hi paraules



• Per què es produeixen les rebequeries? Es poden prevenir?
• Volem posar límits, però no sabem com fer-ho ni quins?
• Ja no volem dir més que no. Hi ha alguna alternativa? Som massa 

exigents?
• Són bons els premis i càstigs? Com els hem de gestionar?
• Els genera frustració no poder aconseguir el que volen? Si és així, 

com podem actuar?

Inscripcions i programa a www.montessori-palau.net

6 de febrer de 2019

17 hores

Altell de 1r cicle d’Educació Infantil 

10 euros/sessió. Per a les famílies de l’Escola és gratuït.

Per que t’enfades? límits i rebequeries‘





• Com podem potenciar l’autonomia dels nostres fills?
• Com sabrem què pot fer en cada moment?
• Com l’hem d’ajudar per tal que es senti capaç de fer-ho?
• Què li hem d’exigir i quan?
• Quines oportunitats ens dóna el dia a dia per compartir activitats i tasques?
• Què ens aporten els hàbits i les rutines?
• Quin és el millor moment per treure el bolquer, el xumet i els biberons?

Inscripcions i programa a www.montessori-palau.net

26 de març de 2019

17 hores

Altell de 1r cicle d’Educació Infantil 

10 euros/sessió. Per a les famílies de l’Escola és gratuït.

Ajuda’m a fer-ho sol!: la vida practica, 
la font de desenvolupament

’



Per poder sol·licitar més informació d’aquests serveis podeu 
trucar al telèfon de l’Escola, el 972 41 76 76 o accedir a la 
pàgina web www.montessori-palau.net 

Ja fa 10 anys que oferim aquests programes, podeu consultar a 
la pàgina web algunes opinions dels nostres participants. 

QUÈ OPINEN DE NOSALTRES? 

MÉS INFORMACIÓ



Si voleu regalar qualsevol dels cinc serveis contacteu-nos i us 
farem arribar un val regal personalitzat. 

VOLEU REGALAR UN 
D’AQUESTS SERVEIS?




