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El mètode Montessori

El método Montessori en casa
Céline San,ni
37.01 San

El naixement d'una papallona
Chiara Piroddi
I* Pir - Natura

Aquest llibre ens presenta 200 ac,vitats basades en el mètode Montessori per contribuir al desenvolupament
de nens de 0 a 12 anys.

Aprèn com neix una papallona amb
Maria Montessori.

Grandes aprendizajes
Montessori para pequeñas manos
Audrey Zucchi
371.4 Zuc

En casa
Ève Herrmann
I* Her - Valors i convivència

60 receptes i 70 ac,vitats Montessori
per a nens autònoms i sa,sfets.

Inclou 3 contes relacionats amb ac,vitats que es poden fer a casa per
aprofundir en el mètode Montessori
d’una manera lúdica i diver,da.

Les meves receptes Montessori
Vanessa Toinet
I641 Toi

La natura
Ève Herrmann
I* Her - Natura

A par,r dels 3 anys, els nens ja poden
par,cipar en la preparació́ d’alguns
àpats i en l'elaboració́ de receptes
que fomenten la seva autonomia.

Inclou 3 contes relacionats amb ac,vitats que es poden fer a la natura
per aprofundir en el mètode Montessori d’una manera lúdica i diver,da.

Cuentos Montessori para crecer
felices
Marta Prada
I* Pra - Emocions i sen,ments
Amb contes per als nens i explicacions per als pares, aquest llibre basat
en la ﬁlosoﬁa Montessori us ajudarà
a créixer plegats.

Montessori en casa
Nathalie Pe,t
371.4 Pet
Descobreix els principis d’aquest
mètode amb exemples pràc,cs,
adaptats a l’evolució de cada nen,
per treure tot el seu potencial.

El meu primer llibre de les fruites i
verdures
Chiara Piroddi
I* Pir - Natura

Fomenta la conﬁanza de tus
hijos con el método Montessori
Sylvie d'Esclaibes
155.4 Esc

Descobreix les fruites i verdures de
l’hort amb Maria Montessori.

Guia pedagògica amb 50 ac,vitats
Montessori per a ajudar als nens a
desenvolupar-se amb seguretat i
conﬁança.

El Naixement d'una ﬂor
Chiara Piroddi
I* Pir - Natura
Aprèn com neix una ﬂor amb Maria
Montessori.

60 ac5vitats Montessori per al teu
nadó
Marie-Hélène Place
613.95 Pla
Idees per ajudar-lo a ser autònom i
preparar el seu univers.

Montessori explicado a los padres
CharloKe Poussin
371.4 Pou

Montessorízate
Beatriz Munio Muñoz
371.4 Mun

Teoria i pràc,ca de la pedagogia
Montessori aplicada tant a l’escola
com a casa.

Criança respectuosa tot seguint els
principis Montessori.

El huerto en casa al es5lo
Montessori
Cris,na Tébar
63.51 Teb

Educar en la felicidad: Montessori
en el hogar: de la teoría a la prác5ca
Marta Prada
173 Pra

Ac,vitats pas a pas per a aprendre a
cul,var un hort amb els teus ﬁlls a
l’es,l Montessori.

L’autora del blog “Pequefelicidad”
ens presenta aquest llibre sobre educació emocional, inspirador i pràc,c.

100 ac5vitats Montessori
Ève Herrmann
371.4 Her

Cómo obtener lo mejor de tus hijos
Tim Seldin
371.4 Sel

100 ac,vitats per acompanyar l’infant en el seu descobriment del món.

Desplega totes les seves capacitats i
desenvolupa el seu potencial i la
seva autoes,ma amb el mètode
Montessori.

