
Summer
Camp

Montessori Village Sarrià

Montessori, ecologia, anglès i tallers 



English Summer Camp 
L'objectiu del English Summer Camp de Montessori 
Village Sarrià és despertar la creativitat, curiositat i 
ganes d'aprendre amb tallers i activitats en un 
ambient internacional i utilitzant l'anglès com a llengua 
vehicular.



• Perquè utilitzem l'anglès com a llengua vehicular, que és la millor manera d'aprendre una llengua: de forma natural.
• Perquè seguim la Filosofia Montessori que respecta el desenvolupament de cada nen.
• Perquè les nostres activitats s'organitzen en grups d'edats mixtes, la qual cosa és molt beneficiosa.
• Perquè és una gran oportunitat perquè aprenguin a treballar en equip, a través de la seva participació en múltiples 

projectes com treballar a l'hort, a més de realitzar activitats cooperatives: fer pa, etc.
• Perquè gaudim sabent que amb aquesta experiència  els infants es senten lliures i autònoms.
• Perquè amb 10 infants per educador, garantim el benestar i seguretat dels nostres participants millorant la ràtio legal de 

nombre d'educadors per nombre de participants que exigeix la llei.
• Perquè el nostre càtering és  saludable, ric en fruites i verdures, sense aliments processats ni sucres afegits.
• Perquè cuidem l'atenció als infants i familiars, transmetent el nostre feedback diàriament. Són moltes les famílies a les 

quals oferim comunicació immediata sobre com es troben els seus fills al campament i, sempre que sigui possible, ens 
adaptem a les necessitats particulars de les famílies.

Per què triar el nostre Summer Camp?



A qui va dirigit?
Adreçat a nens i nenes de 18 mesos a 6 
anys que vulguin divertir-se i aprendre durant 
l'estiu en un entorn respectuós.

Conscients que cada edat requereix diferent 
atenció i enfocament de treball, fem els 
grups amb monitors diferenciats per a 
grups de 18 mesos a 3 anys i de 3 a 6 anys.



Activitats i tallers

Activitats Montessori de vida pràctica: 
preparació d'aliments, cura de l'ambient, cura 

d'un mateix, arranjament floral, etc.

Activitats sensorials i experiments: 
activitats relacionades amb els colors, 

textures, sabors, dimensions, etc.

Tallers de música, art i cuina.

Jocs al aire lliure. Jocs d'aigua. Sortida setmanal (Cosmocaixa, parc 
de la Tamarita o altres).



Horari
De 9h a 16h, amb  possibilitat d'ampliació



Qué han de portar?
Una motxilla diària amb:

• Roba i calçat de recanvi.
• Snack.
• Xancletes, banyador ,  tovallola.
• Crema solar.*
• Gorra per protegir-se del sol.
* Es recomendable aplicarles crema antes de salir de casa.



* Dates: del
4 al 29 de juliol

Jornada 
Completa

Dia 45€ 35€

Setmana 180€ 150€

Quinzena
(2 consecutives 

o alternes)
330€ 260€

Mes complet 620€ 460€

1.L' horari de jornada completa es de 9h a 16h i inclou el dinar.
2.L' horari de mitja jornada es de 9h a 12h per a Comunitat Infantil i de 9 a 13h  per a Casa de Nens.
3.Les famílies amb més d'un fill obtindran un 5% de descompte a cada nen addicional.
* Consulta'ns sobre possibilitat de places per a la setmana del 27 de juny a l'1 de juliol.

Tarifes i condicions
Mitja 

Jornada

Condicions
• Termini màxim d'inscripció: fins a fi de places



Contacte
609 83 90 33

sarria@montessorivillage.es

www.montessorivillage.es

Montessori Village Sarrià - St. Gervasi 
C/ Císter, 29 08022 Barcelona

https://www.montessorivillage.es/



