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Des de Casa Nünü creiem que familia,
escola i societat ha de remar a l'una amb
l'objectiu de donar arrels i ales a la nostra

canalla. 
 

És amb la idea de con seguir una gran
comunitat educativa, que neixen les

següents propostes pels centres educatius. 
 

Creiem que des de Casa Nünü podem
aportar un nou punt de vista amb el que

complementar la gran feina que s'està fent
avui en dia tant des de les cases com des

de les aules. 
 

Com heu pogut observar a l'índex, oferim
propostes per a famílies, docents i criatures.

Entenent que quan atenem i abracem les
necessitats de tots i cadascun de nosaltres,

ens empoderem, ens sentim segurs i
capaços de defensar el perquè de tot el

que fem. El que ens farà lliures i autèntics.
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Tallers:
Hi ha dues opcions de tallers, un pensat per
dur a terme dins la jornada eductiva i els
altres per poder gaudir de moments de
qualitats i família dins del centre.

1.1 Tallers a l'aula: 
Casa Nünü es desplaça al vostre centre
educatiu per oferir-vos un taller per a gaudir
amb el grup classe.
 
Hi ha dues opcions:

A) Amb el material + el contingut que
estigueu treballant preparem un taller amb
una mirada viva, imaginativa i creativa que us
pugui servir per continuar amb el tema que
estigueu abordant o a mode de cloenda
d'aquest.

Casa Nünü aportarà materials concrets si
creu que poden enriquir el taller.

.
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B) Casa Nünü s'encarrega de tot, venim al
vostre centre, muntam i desmunta'm l'espai.
Vosaltres només us heu de deixar portar i
gaudir del taller.

Possibles tallers: 
- Art XXL
- Atelier d'art
- Taller sensorial
- Juguem amb els colors
- Mini móns
- Indis
- Història 
- Viatgem pel món
- Especial festes (Nadal, tardor, pasqua,
estiu, primavera...)
- Teatre i titelles
- Llums i ombres

.
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1.2 Tallers per a famílies: 
La mirada educativa i l'acompanyament de
les famílies cap a les criatures està
canviant, però a la societat en general
encara li queda molt camí per a recórrer. És
per això que creiem que és crucial oferir
espais segurs on passar temps de qualitat i
gaudir en família. 

Per fer-ho possible Casa Nünü es desplaça
al vostre centre educatiu per a preparar
activitats i tallers que pugeu gaudir en
família.

Aquest tipus de propostes es poden
realitzar a la tarda de dilluns a divendres o
dissabte al matí.

Possibles tallers:
- Experimentació
- Juguem amb fang
- Art XXl/Atelier d'art
- Yoga en família
- Petits cuiners
.
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Escola de famílies 
Formar una familiar és una cosa màgica i

emocionant, però no sempre fàcil.
Maternar/Paternar ens connecta amb

emocions i sentiments que teníem
apagats/desconnectats. Neixen pors, ens

emocionem, ens qüestionem i moltes
vegades en sentim sols/ perduts. Des de

Casa Nünü creiem que el món de la criança és
millor si es comparteix, es xerra, es fa tribu i

compartim en espais segurs lliures de judicis. 
 

Per això us oferim l'opció de crear una escola
de famílies dins del vostre centre educatiu,
des del que s'abordaran diferents temes a

partir de les necessitats i els diferents
moments vitals en què es trobin les famílies.

2.1 Criança i acompanyament:
Amb aquesta proposta pretenem

acompanyar-vos, guiar-vos, subjectar-vos,
donar resposta, trencar mites i fer-vos veure

que no esteu sols. 
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Com i quan?
En trobades quinzenals o mensuals, a
decidir pel centre i famílies, des de les que
abordarem temes i preocupacions que us
puguin néixer.

On?
En el vostre propi centre.

Qué tractarem?
L'ideal és fer un recull de preocupacions i
necessitats de les famílies perquè així les
trobades siguin realment útils i significatives
per a aquestes.

Algun dels temes que abordarem:
- Enrabiades
- Control d'esfínters
- Gelos
- Com acompanyar emocionalment les
diferents etapes de les nosaltres criatures.
- Hàbits i autocura.
- Rols i relacions de la família
- Etc

Casa Nünü



Assessoria presencial
Assessoria virtual

2.2 Assessoria de famílies:
Pensades per a les famílies que tinguin la
necessitat d'abordar o tractar temes
concrets, que necessitin un
acompanyament/recursos per afrontar
diferents situacions dels del seu nucli
familiar. 

Gràcies a les assessories podran concertar
una cita amb una de nosaltres (assessores
de criança) per exposar la situació, i
d'aquesta manera poder-les ajudar/
acompanyar.

El nostre objectiu és acompanyar-vos i
guiar-vos per a què podeu gaudir del procés
de criança i dels moments en família.

Sabem que la conciliació familiar no sempre
és fàcil, per això oferim dues opcions:
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Prepar l'espai
Des de Casa Nünü ens agrada
entendre l'espai com ho feia
Malaguzzi.
Aquest deia que l'espai és com el
tercer mestre. Defensava que les
criatures puguin circular lliurament per
l'aula i els passadissos, que cada
espai tingues una temàtica i que es
creïn ambients preparats que convidin
a l'aprenentatge, l'experimentació, la
comunicació i la investigació.
L'espai genera la màgia, la
comunicació i l'aprenentatge, per això
usa animem a pensar-lo cuidar-lo i
gaudir-lo.

3.1 Prepara un espai per a gaudir amb
el grup classe.
Venim al vostre centre educatiu i us
ajudem a dissenyar un espai
curosament pensat i estimulant
perquè xalar amb el vostre grup.
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3.2 Tallers per a docents, canvi de
mirada i preparació d'ambients:

Si l'equip del teu centre educatiu té
ganes de canviar la mirada i està
motivat per a preparar ambients
estimulants i cuidats però no sabeu
per on començar?
Això us agradarà.

Des de Casa Nünü hem preparat un
taller divertit, significatiu i vivencial que
us permetrà entendre que cal tenir en
compte quan preparem l'espai, com
aportar a l'aula una aura màgica, com
presentar els materials perquè
convidin a la intervenció i el joc; en
definitiva un espai que permeti als més
petits moure's lliurement, de tal
manera que el rol de l'adult sigui
ajudar i guiar en moments puntuals.

6 sessions a realitzar-se en el centre
educatiu o a Casa Nünü.
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3.3 Redissenyar els espais del
centre.

Creus que el teu centre necessita un
canvi, però no saps com abordar-ho?

Com ja he comentat a Casa Nünü ens
encanta el disseny dels espais, buscar
que hi hagui un diàleg entre les
diferents zones, que es gaudeixi d'un
ambient tranquil i relaxat al mateix
temps que et fa sentir com a casa. Si
vols que el teu centre llueixi bonic,
funcional, acollidor i potenciï
l'autonomia als més petits,
contacte'ns.

Ens desplacem al vostre centre, fem
un estudi de les vostres necessitats,
valorem quins materials podem
reaprofitar i donar-los una segona vida
i us proposem un disseny
personalitzat adaptant-nos al màxim al
vostre pressupost. 
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Lloguer de materials
Sabem que els materials educatius no
acostumen a ser del tot econòmics i que
moltes vegades ens veiem condicionats a
no fer ús de determinats materials, ja que
són molt cars per l'ús que els hi podríem
treure.
Des de Casa Nünü us volem proposar una
alternativa, fer un reculls dels materials
educatius i pedagògics que voldríeu tenir i
gaudir en el vostre centre educatiu.
El nostre objectiu és poder proporcionar-
vos material de forma circular, de tal manera
que no hàgeu de fer una gran inversió, però
que sí que podeu xalar d'aquest quan els
necessiteu.
Abans de lliurar-vos el material definitiu i el
preu d'aquest, ens agradaria que ens
comentàssiu quin és el material que
t'agradaria tenir però que pel preu i l'ús que
en faries has decidit no tenir-lo.
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Esteu interessats a contractar o
saber més sobre algun dels

nostres serveis; escriu un mail a
montessori.menorca@gmail.com

i especifica centre educatiu,
servei que t'interessa i dubte a

resoldre (preu, temps, etc)
 

Moltes gràcies pel vostre
interès.

 
Blanca Sardà. Casa Nünü
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