
CAMPAMENT 
D’ESTIU 

Montessori Village Maresme

Montessori, ecologia, anglès, tallers i sortides.



PER QUÈ ESCOLLIR 
EL NOSTRE 

SUMMER CAMP?

• El Summer Camp de Montessori Village està dirigit a 
infants de 3 a 7 anys que vulguin divertir-se i aprendre, en 
un entorn respectuós, durant l'estiu.

• Els nens són benvinguts al nostre centre on realitzarem 
diferents activitats i tallers per despertar la creativitat, la 
curiositat i les ganes d'aprendre que tot nen porta a dins.

• Les nostres activitats s'organitzaran en grups d'edats 
mixtes, amb un ambient trilingüe i sota els principis de la 
filosofia Montessori.

• A més, realitzarem una sortida setmanal per 
complementar amb altres activitats fora de l'escola.

• Cuidem l'atenció als infants i familiars, transmetent el 
nostre feedback diàriament. Són moltes les famílies a les 
que els oferim comunicació immediata sobre com es 
troben els seus fills al campament i, en la mesura del 
possible, ens adaptem a les necessitats particulars de les 
famílies.



LES NOSTRES 
INSTAL·LACIONS

L'escola on es desenvoluparà el campament està situada al C/ 
Verdaguer, 6 d’Alella. Aquesta disposa de bells espais exteriors 
on sortirem amb els infants diàriament a realitzar activitats i 
jocs variats.

A l'escola disposem de cuina pròpia en la qual s'elabora un 
menú saludable ric en fruites i verdures, sense aliments 
processats ni sucres afegits. *

A més, disposem de lluminoses aules i espais destinats en 
exclusiva al campament, en què es desenvoluparan els tallers i 
les activitats que tenim programades: Ambient Montessori 
diàfan, grans espais exteriors, hort, elements de psicomotricitat 
i menjador.

*  L'opció de menjar a l'escola depèn de les mesures que dictamini el Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya a causa del COVID-19



MONTESSORI VILLAGE MARESME



EXAMPLE 
HORARI

CAMPAMENT

Ex: Activitats incloses en “Montessori Activities”:
Dins de l'àrea de vida pràctica treballarem amb: cura de 
l'ambient, cura d'un mateix, arranjament floral, etc.

A l'àrea sensorial farem activitats relacionades amb els 
colors, textures, sabors, dimensions, etc.

* Horari orientatiu, pendent adaptacions a les mesures que dictamini el Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya a causa del COVID-19

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9 A 9:30 Entrada Entrada

SORTIDA

Entrada Entrada

9:30 A 11 Montessori 
activities

Montessori 
activities

Montessori 
activities

Montessori 
activities

11 A 11:30 Snack Snack Snack Snack

11:30 A 12:30 Water games Water games Water games Water games

12:30 A 13:30 Joc lliure al 
jardí

Joc lliure al 
jardí

Joc lliure al 
jardí

Joc lliure al 
jardí

13:30 A 14:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

14:30 A 15:30 Musica Ioga Storytelling Art Reciclatge

15:30 A 16:00 Joc i sortida Joc i sortida Joc i sortida Joc i sortida Joc i sortida



Una motxilla diària amb:

• Roba i calçat de recanvi

• Xancletes, banyador, tovallola

• Crema solar*

• Gorra per protegir-se de el sol

*És recomanable aplicar crema abans de sortir de casa..QUÈ HAN DE 
PORTAR?



TARIFES
I CONDICIONS

1. La tarifa incluye todas las excursiones y la comida.
2. Las familias con varios hijos obtendrán un 5% de descuento en cada niño adicional.

Condicions

● Preu menjador dia esporàdic 10 €/dia
● Si hi ha demanda al casal s'ampliarà al mes d'agost.
● Reserva per l’import total del campament
● Devolució del 75% de l’import si es cancel·la abans del 

12 de juny. Posteriorment a aquesta data no 
s’admetran devolucions. 

MITJA 
JORNADA 

9 a 13

JORNADA 
COMPLETA

9 a 16

DIA 35€ 45€

SETMANA 120€ 160€

QUINZENA 220€ 300€

MES JULIOL 460€ 650€



MESURES DE PREVENCIÓ
COVID-19

Les activitats d'estiu es faran seguint totes les 

recomanacions de prevenció que indiqui l'autoritat 

competent en matèria de salut a Catalunya. 

S'estableix un període de revisió setmanal per 

incorporar mesures noves o fer les modificacions 

necessàries a les mesures vigents. 

Aquestes mesures de prevenció incorporen adequació 

de les activitats, els espais i els grups, mesures 

personals i col·lectives d'higiene i prevenció.

VEURE ANNEX “PLA ACTUACIÓ COVID-19”



http://www.montessorivillage.es/maresme

Montessori Village Maresme
Calle Verdaguer 6
08328 Alella (Barcelona)

maresme@ .es

615316892

CONTACTE


