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



QUÈ US 
OFERIM?

Els primers anys de vida del nen són 

crucials, ja que el cervell es troba 

en procés de formació i desenvo-

lupament en tots els aspectes, des 

dels més funcionals, com la discri-

minació auditiva, visual, del movi-

ment i del llenguatge, fins als àm-

bits 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 cinc serveis 

de suport professional a les famí-

lies, que proporcionen les oportu-

nitats i experiències que necessiten 

els seus fills en el desenvolupament 

d’aquests aspectes sensorials, psi-

comotrius i emocionals.



Us proposem una sessió de dues hores 
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. Aprofun-
direm en el desenvolupament del nadó 
des d’abans del naixement fins als primers 
mesos de vida. Els assistents rebreu con-
sells i materials per a casa. 

Pensat per a famílies que estan 
esperant un nadó

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 rebu-

da del nadó? Què posem a la llista de 

naixement? 

- Com podem preparar l’ambient de 

casa per a aquesta nova etapa? 

Consulteu tot el programa de ‘La rebuda del nadó’ a www.montessori-palau.net

DATES I LLOCS: 
     ·  Dimecres, 13 de desembre a les 18h al Col•legi de Metges de Girona 
     ·  Dijous, 19 d’abril a les 18h a la Clínica Girona
PREU: 25€/sessió



NADÓ, T’HAS 
FET GRAN!

- Què puc fer quan comença a caminar?

- Quan i com fem el canvi 

d’alimentació?

- Com puc estimular-li el llenguatge?

Us proposem una sessió per orientar-vos 
a partir del primer any de vida del nadó. 
Està pensat tant per a les famílies que van 
assistir a la sessió de la rebuda del nadó i 
volen un complement com per a aque-
lles que vulguin un acompanyament en 
aquest procés de creixement. Els assis-
tents rebreu consells i materials per a casa. 

Consulteu tot el programa de ‘Nadó t’has fet gran!’ a www.montessori-palau.net 

DATA: dimarts, 12 de juny de 2018
LLOC: Aula de ‘Montessori a casa’ de l’Edifici de 1r Cicle d’Educació Infantil
PREU: 25€/sessió

Pensat per a famílies que ja han 
tingut el nadó fins un any i mig

Nous canvis, 
nou ambient!



MONTESSORI 
A CASA

- Com puc ajudar el nen a ser més au-

tònom? 

- Quines activitats podem fer a casa? 

- Quin tipus de joguines li he de com-

prar? Quantes joguines ha de tenir?

- Quin seria el millor horari per al meu 

fill? 

‘Montessori a casa’ és un assesso-
rament professional que té lloc du-
rant les primeres setmanes de vida per 
proporcionar les oportunitats i expe-
riències que necessiten els nens i ne-
nes per a un desenvolupament òptim. 
A cada família se li assigna una Guia Mon-
tessori que els assessora en el disseny del 
programa, presenta com realitzar les activi-
tats amb els fills i supervisa diferents pràc-
tiques en una aula especialment prepara-
da. A casa, les famílies segueixen el treball 
de manera autònoma, es fa un seguiment 
periòdic de la realització del programa 
i s’actualitza segons l’evolució del nen. 

Consulteu tot el programa de ‘Montessori a casa’ a www.montessori-palau.net

DATES: dues edicions (d’octubre a maig a concretar amb cada família)
FORMAT: 6 sessions d’1 hora a la setmana
LLOC: Aula de ‘Montessori a casa’ de l’Edifici de 1r Cicle d’Educació Infantil
PREU: 25€/h

A famílies amb nens o nenes des 
del naixement fins que caminen



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?

‘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 es-
pecialment preparada per a nens d’aquesta 
edat i acompanyats d’una Guia Montessori. 

Consulteu tot el programa de ‘Montessori playgroup’ a www.montessori-palau.net

DATES: dues edicions (d’octubre a desembre o de gener a març)
FORMAT: 10 sessions d’1 hora a la setmana
LLOC: Aula de ‘Montessori a casa’ de l’Edifici de 1r Cicle d’Educació Infantil
PREU: 20€/h

A nens i nenes que caminen amb 
estabilitat fins als 2 anys i mig  



TALLERS DE 
PARES 

- És convenient deixar a terra al nostre fill/a, per al seu bé?
- Com ha d’estar el terra per acollir el nostre fill/a?
- Què li hem d’ensenyar i què aprendrà per si sol/a?
- Quines són les activitats més interessants per a cada edat?

DATA: Dijous, 23 novembre de 2017
HORA: 16 hores 
LLOC: Altell de 1r cicle d’Educació Infantil

Deixa’m moure! El nen i l’activitat física - Com l’acompanyem en les primeres relacions familiars i en la seva 
interacció amb el món?

- Com podem conèixer quins són els entorns emocionalment sans 
i quins els nocius?

- Com l’ensenyem a prevenir i resoldre conflictes?
- Com hem d’actuar per no fer-lo créixer amb por a l’entorn?

DATA: Dimecres, 24 de gener de 2018
HORA: 16 hores 
LLOC: Altell de 1r cicle d’Educació Infantil

La família i el temps lliure: 
la importància de compartir moments

- Quin és el millor moment per començar a introduir nous aliments?
- Quan hem de deixar d’utilitzar el biberó?
- Què podem fer si no vol menjar algun aliment?
- Cal que faci un horari diferent al de la família?
- Com podem fomentar l’autonomia a l’hora dels àpats?

El preu de cada taller és de 10€. Per a les famílies de l’Escola és gratuït. 
Consulteu tot el programa dels tallers a www.montessori-palau.net

DATA: Dimarts, 13 de març de 2018
HORA: 16 hores 
LLOC: Altell de 1r cicle d’Educació Infantil

Alimentació per a la vida



Per 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 cinc serveis contacteu-nos i us 
farem arribar un val regal personalitzat. 

QUÈ OPINEN DELS 
NOSTRES SERVEIS?

Ja fa més de 8 anys que oferim aquests programes, podeu consultar 
a la pàgina web algunes opinions dels nostres participants.

VOLEU REGALAR
UN D’AQUESTS 

SERVEIS?




