MÀSTER MONTESSORI
EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 a 12 anys)

"L'essència de l'educació Montessori és ajudar al nen en el seu desenvolupament i
ajudar-l’ho a adapta -se a qualsevol condició que trobi en el seu camí."
Dra. Maria Montessori

Introducció
L'educació Montessori és una proposta pedagògica d'ampli reconeixement a nivell internacional.
Les recerques científiques actuals segueixen validant dia a dia aquest mètode educatiu com un conjunt
d'elements que ajuden als/les nens/es en el seu desenvolupament holístic de ment, cos i emocions.
International Montessori Institute (IMI) imparteix els principis i la pràctica pedagògica de l'educació
Montessori i de les evidències científiques actuals per contribuir amb propostes concretes de formació
professional a millorar la qualitat de l'educació que s'imparteix a les escoles.
Des del nostre centre de formació oferim totes les eines perquè els/les mestres puguin implementar amb
èxit l'Educació Montessori a les aules.

El centre i les seves formadores

International Montessori Institute (IMI) és un centre de formació en educació Montessori que neix amb la
vocació d'oferir una formació Montessori clàssica, rigorosa i adaptada a les necessitats actuals del món
educatiu.
El nostre equip de formadores ha estat seleccionat per la seva àmplia experiència internacional en aules
Montessori, tant privades com a públiques, i per això és capaç de transmetre la riquesa d'experiències
Montessori en una gran diversitat d'entorns socials.
Aquesta interessant combinació de formadores que converteix a IMI en un punt de trobada montessorià
únic al món, en el qual es genera un diàleg inter-montessorià que assegura la fidelitat a les idees de la Dra.
Maria Montessori.
El nostre objectiu és assegurar que la persona que cursi aquesta formació adquireixi totes les eines
necessàries per a l'aplicació amb èxit del mètode Montessori a les aules.

Objectius Generals
•

Oferir totes les eines teòriques i pràctiques per a la implementació de l'educació Montessori a les aules de
Primària (6 a 12 anys).

•

Viure la pràctica educativa posicionant al nen/a al centre de l'aprenentatge i compartint amb ell/ella el plaer
per l'educació

•

Facilitar un espai de reflexió crítica sobre la pràctica educativa, basada en les últimes evidències científiques.

•

Ajudar al/la mestre a viure la pràctica educativa des de l'harmonia i la satisfacció en el dia a dia.

Objectius Específics de la Formació
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominar la base teòrica de l'educació Montessori i els seus objectius.
Comprendre profundament les característiques i el funcionament de l'ambient preparat idoni per a
l'aprenentatge.
Dominar les estratègies d'implementació del mètode Montessori: saber com dissenyar una aula
Montessori escolar o qualsevol ambient preparat alternatiu.
Obtenir una visió general i interdisciplinària de totes les àrees curriculars (Vida Pràctica, Material
Sensorial, Llenguatge, Matemàtiques, Història, Biologia, Geografia, Música i Art)
Dominar el currículum de cadascuna de les assignatures i la seqüenciació lògica de totes les activitats.
Do i a les teo ies d’i

ova i edu ativa i situa l’edu a i Mo tesso i e a uest o te t.

Assumir la importància de l'educació emocional i dominar les tècniques necessàries per
fomentar-la.
Conèixer les potencialitats d'aprenentatge del cervell i les bases neurocientífiques que validen l'educació
Montessori.

Aplicacions al Món Laboral
Actualment hi ha una gran demanda de professionals amb una sòlida formació Montessori per engegar
projectes d'educació Montessori a tot el món.
La de a da d'u a edu a i dife e t pe pa t de les fa ílies s olt g a , pe
olts
projectes no poden fer-se realitat per falta de professionals amb aquesta formació específica.
La nostra formació pot aplicar-se en àmbits professionals diversos com per exemple:
•

Mestre de Primària (6 a 12 anys)

•

Educadors/es en centres per a nens/es amb Necessitats Educatives Especials

•

Psicòlegs/as i logopedes en Centres de Reeducació per a nens/es amb dificultats lleus
d'ap e e tatge disl ies, dis al ulies…

•

Famílies homeschoolers (educació a la llar)

•

Educadors/es en centres de colònies vacacionals

•

Altres entorns educatius
El mètode Montessori pot implementar-se en el seu conjunt i per complet o introduir-se a
poc a poc en entorns d'educació tradicional i enriquir d'aquesta manera la pràctica educativa
diària. Qualsevol entorn en el qual hi hagi presència de nens i nenes és susceptible de ser
enriquit substancialment amb aquesta visió i pràctica de l'educació..

Estructura del Máster
Teoria – Online
2 Novembre 2016 al 31 Maig 2017

Descobrir i explorar la base teòrica sobre la
que es sustenta la pràctica Montessori.

1ª Fase Presencial - Pràctica Montessori I
26 de Juny al 28 de Juliol 2017

Presentacions de materials i activitats de cada àrea
curricular per part de formadors/es.

Suport a les assignatures presencials -Online
4 setmanes de Gener i Febrer de 2018

Ajuda o li e e l’ela o a i dels àl u s
Montessori i resolució personalitzada de dubtes.
2ª Fase Presencial - Pràctica Montessori II
25 de Juny de 2018 al 28 de Juliol 2018

Presentacions de materials i activitats de cada àrea
curricular per part de formadors/es.

Suport a les assignatures presencials -Online
4 setmanes de Gener i Febrer de 2019

Ajuda o li e e l’ela o a i dels àl u s
Montessori i resolució personalitzada de dubtes.

3ª Fase Presencial - Pràctica Montessori III
1 de Juliol al 2 d’Agost de 2019

Pràctica supervisada amb el material y exàmens finals.

Pràctiques d’O se va ió
(distribuïdes lliurement al llarg del curs)

La Pràctica Montessori -Presencial
-

Totes les presentacions de materials i activitats Montessori ofertes per formadores expertes en cada àrea
Montessori.
Elaboració gradual dels àlbums Montessori personals de cada estudiant en diàleg amb els/les
formadors/es.
5 setmanes cada estiu en horari intensiu de matí i tarda.
La tercera i última fase presencial inclou també els exàmens finals per a l'obtenció del diploma.

La Teoria Montessori -Online
-

La teoria Montessori completa enriquida amb continguts de didàctica general i neurociència.
Cada assignatura és oferta per un/a formador/a especialitzat/da en les diverses àrees d'estudi.
Activitats d'avaluació continuada que permeten una adquisició sòlida dels continguts.

P à ti as d’O se va ió
-

Una oportunitat de viure la realitat de les aules Montessori i entrenar diverses tècniques d'observació.

Pla d’Estudis
Màster en Educació Montessori – Primària (6 - 12 anys)
La Pràctica Montessori

-

Llenguatge
o El llenguatge és la columna vertebral de la vida en comunitat i de l'aprenentatge.
o En l'educació Montessori el llenguatge està interrelacionat amb totes les altres àrees
d’ap e e tatge.
o Els materials i les activitats Montessori de l'àrea de Llenguatge permeten anar descobrint totes les
facetes del llenguatge pas a pas i vivencialment. La lectoescriptura i la gramàtica es converteixen
així en una experiència fascinant.

-

Matemàtiques
o La D a. Mo tesso i e ull el o epte de la e t ate àti a de Blaise Pas al i ho t a sfo
una realitat didàctica.
o Materials concrets que acompanyen el procés natural de la ment cap a l'abstracció
matemàtica.
o Tot el curriculum matemàtic oficial des d'una perspectiva experiencial.
La

-

e t hu a a s

atu alesa – BlaisePascal

Educació Còsmica
o La història, la geografia, la biologia: oferir als nens i nenes l'univers sencer a través
d'experiències científiques significatives i històries fascinants de la realitat.
o Fomentar la curiositat dels nens i nenes cap al món natural i cultural que els envolta..
o L'admiració profunda pel conjunt de la humanitat i per la intel·ligència de la naturalesa com a base
de l'educació per la pau.
Este

i te essats o ta t e la i
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-
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– Dra. Maria Montessori

Tècniques deObservació
o L'educació Montessori ha estat desenvolupada a partir de l'observació científica de la naturalesa
humana.
o La importància d'entrenar aquesta habilitat sobre la qual es basa la gestió de l'aula en un
ambient preparat Montessori.
El o ei e e t i el p og s es de ive d'u a o se va i e a ta – Dra. Maria Montessori

Metodologia d’ap e e tatge: Totes les àrees de la Pràctica Montessori s'enfoquen des d'una perspectiva
pràctica de profund treball personal, assegurant d'aquesta manera l'adquisició i comprensió de totes les
eines necessàries per aplicar l'educació Montessori a la vida i a les aules.
Un procés d'aprenentatge acompanyat per una avaluació continuada i l'elaboració dels àlbums
Montessori personals de cada estudiant. Els àlbums Montessori són una eina clàssica d'un bon
est e/Mo tesso i i l’a o pa e al lla g de tota la seva vida p ofessio al.
La Teoría Montessori

Fundaments de la PedagogiaMontessori

-

o

Història i vida de la Dra. Maria Montessori: a història fascinant de la Dra. Montessori i un mètode
educatiu que es va expandir ràpida i sòlidament per tot el món.

o

Filosofia Montessori: uns amplis fonaments teòrics arrelats en l'observació científica de la
naturalesa humana.

Didáctica Educativa
o Models didàctics: les implicacions en la pràctica dels diferents models.

-

o

Processos i experiències en innovació educativa: o
p o s d’i ova i o sta t.

e i ui les aules i fa tils a pa ti d’u

o

Metodologia de la observació: una habilitat que permet gestionar una aula eficaçment i assegura
el benestar dels nens i nenes.

o

Disseny d'Ambients Preparats: : els espais educatius i les seves implicacions en l'aprenentatge.

o Gestió de l'Aula: com aconseguir que la gestió de l'aula recolzi un desenvolupament sa de nens i
nenes.
o Educació emocional a l'escola: un aprenentatge sa només és possible en un ambient físic i
psíquic adequat.
La Ciència d’Educar
o Montessori; un mètode científic: : les recerques científiques de les últimes dècades validen els
elements característics de l'educació Montessori.

-

o

Neurociencia aplicada a l'educació: aquesta nova branca de la ciència ens mostra les claus
neuronals de l'aprenentatge i el camí cap a un aprenentatge eficaç i saludable.

Re uisits d’a és i ite is d’ad isió

•

Es dóna prioritat a les persones que estiguin vinculades a l'educació i s'examinarà cada cas en particular
segons Curriculum Vitae i carta de motivació.

•

Es requereix formació universitària per poder accedir a l'obtenció del diploma de Màster en Educació
Montessori de la Universitat de Barcelona (UB). En cas contrari, es pot optar a l'obtenció d'un Certificat
d'Extensió Universitària.

Procés deMatriculació
i.

Sol.licitud de matrícula
a. Enviar Currículum vitae i breu carta de motivació.
b. Les sol·licituds es processaran per estricte ordre de pre-inscripció
c. L'òrgan d'admissions donarà resposta en un termini màxim de 15 dies, ben sol·licitant
informació complementària o obrint el procés de formalització de matrícula.

d. Formalització dematrícula
e. En cas de resposta afirmativa, l'estudiant rebrà la documentació necessària per formalitzar
la matrícula i les instruccions de pagament.

Cost de la formació i modalitats de pagament
Cost de la fo a i :
€+
€ de uota d'e a e
Pagament fraccionat sense interessos.
.
€ de Mat í ula +
uotes de
, €/ es
Pagament de la primera quota 5 Novembre de 2016, última quota Juny de 2018
INSCRIPCIONS: Les places són limitades i s'atindran per rigorós ordre d'inscripció. Per formalitzar la
inscripció és necessari posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972 54 89 24, o enviar-nos
un e- ail a: i fo@ o tesso ispa e. o sol·li ita t el full d’i s ip i .
PAGAMENT DE MATRÍCULA: El paga e t de
mateixa.

at í ula se à de

€ i es ealitza à a la fo

alització de la

GARANTIA DE REVOCACIÓ: Una vegada realitzada la matrícula, l'estudiant disposa de 14 dies a comptar
des de la formalització de la matrícula, amb dret de modificació/anul·lació i devolució de la mateixa sense
cap cost.

L'edu a i , des del començament de la vida podria
canviar veritablement el present i el futur de la societat."

María Montessori
Unidad Orgánica Responsable
infocat@montessorispace.com

www.montessorispace.com
TEL / 972 54 89 24|638645662

