
Aules 
noves
amb espais 

adaptats als infants 
de 0-3 anys

Dels
4 mesos 

als
3 anys

Cuidant 
el seu 
futur

+34 93 562 03 56Sant Gaietà, 10 | 08150 Parets | www.nsmontserrat.com

Metodologia pròpia. 
Immersió en anglès de forma lúdica.

 Auxiliars de conversa nadius. 

Informació diària de cada nen/a a través de l’agenda. 

Assessorament personalitzat a través de tutories. 

Servei de menjador amb menú segons l’edat. Cuina pròpia. 
 Horari flexible.
Obrim en dies no lectius. (Nadal, Setmana Santa i Juliol oberts, 

tret dels dies festius). 

LLAR D’INFANTS

nsmontserrat @colnsmontserrat
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adaptats als infants 
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ENTORN ACOLLIDOR. Clima d’estima, 
seguretat i atenció, amb un ambient ple 
d’estímuls.

PROJECTE EDUCATIU. Basat en l’observació, 
manipulació, experimentació i el joc. Amb 
activitats de caràcter lúdic, estimulem el 
control motor i impulsem l’aprenentatge 
significatiu de la realitat per part de l’alumne.

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA. Pretén una 
major organització neurològica portant a 
terme una adecuada estimulació de totes 
les funcions que intervinguin en el cervell per 
a que l’aprenentatge sigui real.

EDUCACIÓ EN VALORS. Afavorint l’educació 
social a través de la integració al grup 
mitjançant la comunicació, col·laboració 
i responsabilitat. Adquisició d’hàbits de 
comportaments integran la raó, la voluntat i 
el sentiment. Oferint oportunitats de relació 
amb adults i iguals, per sortir de si mateixos.

PROTAGONISME DE LES FAMÍLIES. 
La relació entre pares i educadors és 
diària per intercanviar informació sobre el 
desenvolupament del seu fill/a. 
 Les entrevistes individuals amb els pares 

són una de les eines necessàries per 
l’assessorament en l’educació dels seus 
fills/es. 

 Reunions trimestrals per transmetre els 
objectius tant acadèmics com de formació. 

 Escola de pares i conferències sobre 
temes educatius i de qualitat. 

A la Llar d’infants de N.S. Montserrat pretenem 
que els nens i nenes, a través d’activitats edu-
catives i d’ambients preparats, desenvolupin to-
tes les seves capacitats en els diferents àmbits 

Per què és diferent?

SERVEI DE MENJADOR. Cuina pròpia Menús 
personalitzats per a nens/es amb al·lèrgies. 

METEDOLOGIA PRÒPIA. Atenent a 
les necessitats individuals de l’alumne, 
respectant els seus diferents ritmes de 
desenvolupament, amb activitats de vida 
pràctica pel desenvolupament de la seva 
autonomia, potenciant la immersió en 
ambients de treball i experimentació amb 
materials sensorials, culturals, de llenguatge i 
matemàtiques. 

 Metodologies actives i ambients. Són 
metodologies on l’alumne és protagonista 
del seu propi aprenentatge i on se li ofereix 
l’oportunitat d’experimentar i arribar al 
coneixement a través de la manipulació de 
les propostes de l’aula. 

 Psicomotricitat vivenciada. A través del 
cos, el moviment i la música, s’afavoreix 
el desenvolupament dels aspectes motors 
cognitius i afectius del nen/a, així com les 
relacions amb un mateix, amb el món que 
l’envolta i amb els altres. 

Modalitats:

9 1/2 h. (7:30-17:00): 398€

(Permanència + Menjador

+ berenar)

8h. (9:00-17:00): 330€

(Menjador + Berenar)

6h. (9:00-15:00): 270€

(Menjador)

Informació: www.nsmontserrat.com | col-nsmontserrat@xtec.cat

d’aprenentatge, amb un mètode educatiu propi 
basat en l’atenció individual, envoltant al nos-
tra alumnat d’afecte i atenció, en un ambient ple 
d’estímuls i estreta col·laboració amb les famílies.

7 1/2 h. (7:30-15:00): 310€

(Permanència + Menjador)

Descomptes per família nombrosa


