
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

16 i 23 de maig 

18 hores 

Montessori Palau Girona 

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 juny

Sessions individuals d’1 hora

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 juny

• 6 sessions d’1 hora a la setmana

• 8 sessions de 2 hores a la setmana

Aula Montessori

15 euros/hora



Ja fa més de 10 anys que oferim aquests programes. A continuació us compartim 
algunes de les valoracions dels nostres participants de les passades edicions.   

Les sessions de ‘La rebuda del nadó’ et donen pautes sobre com preparar la seva 
arribada i la veritat és que van molt bé en un moment que sembla que vagis una 
mica perdut. 
Sílvia S. P.

Després del programa prepart nosaltres vam seguir amb les sessions de ‘Montessori 
a casa’ i el que més recordem són les recomanacions per ajudar-lo a ser autònom. 
Com a pares podem col·laborar amb l’educació dels nostres fills o ser un destorb.  
Marta S. F i Joan M. A.

Quan vaig assistir a ‘La rebuda del nadó’ al Col·legi de Metges ja tenia preparada 
l’habitació de la Júlia, però em va anar molt bé per fer alguns canvis que si no te’ls 
expliquen, vas molt perduda. 
Ariadna C. R.

Posar en comú i intercanviar experiències amb altres pares per nosaltres va ser molt 
útil, t’ensenya que tots tenim les mateixes preguntes i necessitem les mateixes 
respostes. 

Aida P. V i Josep S. B. 

QUÈ OPINEN DE NOSALTRES? 



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 

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

VOLEU REGALAR UN 
D’AQUESTS SERVEIS?

MÉS INFORMACIÓ




