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Limiar
Quero dar as grazas primeiro de todo a Daniela Valente por darme 

a posibilidade de escribir o limiar deste novo libro seu. Teño que dicir 
que, persoalmente, tanto no primeiro libro coma neste, atopo moitas 
ideas e conceptos útiles e prácticos para as persoas interesadas en vivir 
o método Montessori na casa. Gustaríame que esta introdución servise 
de axuda a esas nais e pais que queren incluír no seu día a día o método 
Montessori partindo da súa «razón de ser», ou sexa, da motivación que 
os leva a tomar esta decisión, igual que fago cando traballo con eles 
durante as sesións de formación e orientación do meu proxecto «Il 
Montessori a casa» (‘Montessori na casa’).

Cando un adulto comeza a adquirir coñecementos sobre este método 
lendo libros ou participando en xuntanzas montessorianas, queda 
abraiado e podemos dicir que a algúns deles «se lles mete dentro». Así e 
todo, as preguntas que unha nai ou un pai se deben formular antes de 
emprender este camiño son: Cal é a finalidade ou obxectivo que quero 
acadar? Por que debería decidirme a vivir este método? Que aspectos do 
método Montessori sinto que están en harmonía coa miña forma de ser 
e cales me poderían chegar a incomodar?

Estes poderían ser algúns dos interrogantes iniciais para lograr 
obter respostas sinceras e é o primeiro paso fundamental para un pai: 
comezar a vivir todo isto na súa propia pel en primeira instancia, pois, 
como dixo Maria Montessori: «Antes de educar un neno, debemos 
educarnos a nós mesmos».

Temos que reflexionar a fondo sobre isto porque é o punto de partida 
para aplicarmos o mundo Montessori na casa: vivir as 24 horas do día 
con respecto e confianza nos nosos cativos. Maria Montessori afirmaba: 
«[…] os problemas da educación resólvense coa simplicidade, a confianza 
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Introdución
O primeiro libro que escribín, Como liberar o potencial do voso neno, 

con actividades para pór en práctica desde o primeiro mes aos dous anos 
e medio, naceu da vontade de compartir con outras nais e pais un longo 
traballo de investigación, de estudo e de experimentación do método 
Montessori que o meu compañeiro e eu aplicamos con éxito na aven-
tura de educar e axudar o noso neno a medrar. Quixen escribir ese libro 
que tanto me había gustar ler no seu momento cando me convertín en 
mamá, pero que non atopei.

E vós, os pais, recompensástesme con fartura o traballo: non só con-
fiastes en min mercando o libro, senón que, cos vosos parabéns, agrade-
cementos e ánimos para seguir adiante, me achegastes o entusiasmo e a 
forza para escribir o libro que estades para ler.

Este segundo volume nace, unha vez máis, da miña experiencia como 
nai. Continuei cos meus estudos, engadindo ao método Montessori o 
estudo dos achados da neuropedagoxía e da pedagoxía activa. O feito 
de que as actividades e consellos que ides atopar os puxeramos en prác-
tica co noso pequecho brindounos a posibilidade de medrar canda el e 
coñecer as dificultades que probablemente tamén se vos han presentar. 
Teño a certeza de que este libro vos vai acompañar nun camiño magní-
fico ao carón do voso neno durante o seu crecemento, guiándoo no seu 
desenvolvemento natural, un milagre que terá lugar ante os vosos ollos.

Maria Montessori foi unha gran científica que tivo o mérito de amo-
sarnos un novo modo de ver o cativo que nos di como aprenderlle, 
orientalo e educalo. Os seus estudos teñen xa máis dun século e os seus 
métodos de pescuda baseábanse na observación directa e na experimenta-
ción da súa intuición. O traballo de toda a súa vida resultou unha intere-
sante herdanza para todas as persoas investigadoras que chegaron despois 
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O decálogo das nais e pais montessorianos

1. Confiade no neno
Se tedes confianza nel, vai crer en si mesmo. 

É probable que se trabuque, escache algunha 
cousa, lixe todo… mais iso non vos pasa a vós 
tamén? Con todo, se o cativo ensucia, berramos 
con el e, se o fai un adulto, limpámolo e morra 
o conto. O meniño precisa facer as cousas 
para aprendelas e tamén precisa meter a zoca. 
Amosádelle que vos fiades del, que credes que 
o pode facer el só e, se erra ou rompe algo, 
consoládeo no canto de berrar con el. O des-
gusto de fallar será suficiente para aprenderlle 
a prestar máis atención. Non lle digades: «Isto 
non, que non o sabes facer»; se se trata dunha 
acción perigosa, explicádelle o perigo e axu-
dádeo a facelo só sen mancarse.

Un cativo que cre en si mesmo non vai 
ter medo de tentar e fallar, que son as bases 
para aprender e crecer. Para crer en si mesmo, 
precisa que primeiro creades vós nel.

 2. Axudade o neno a 
facer as cousas só

O maior erro que cometen os pais é o de subs-
tituír o neno. No canto de facerdes as cousas por 
el, estade ao seu lado cando vos necesite e sim-
plemente observade cando vexades que quere 
tentalo sen axuda.

Ademais de botarlle unha man, cómpre 
que lle deades a posibilidade de actuar con 
autonomía aínda que isto vos trunque un 
chisco os plans: o pequeno non vai entender 
que hoxe queirades que poña el só os panta-
lóns e ao día seguinte non porque tedes présa. 
Cando queira facer algo do que aínda non é 

«Veremos como o neno 
traballa no seu propio 
perfeccionamento. O camiño 
axeitado non só llo amosan 
os obxectos que emprega, 
senón tamén a posibilidade 
de recoñecer por si mesmo os 
seus erros por medio destes 
obxectos.»

Maria Montessori,
Das Kind in der Familie 
(‘O neno en familia’)

«Cómpre apoiar ao máximo o 
desexo de actividade do neno; 
non servilo, mais educalo na 
independencia.»
 
Maria Montessori,
Das Kind in der Familie 
(‘O neno en familia’)
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capaz, deixádelle probar sen intervir, a menos 
que volo pida el directamente. A ninguén lle 
presta que o observen e critiquen cando está 
batallando cunha cousa nova e ao pequecho 
ocórrelle o mesmo. Ten necesidade de facer, de 
interiorizar os movementos e os conceptos; ten 
necesidade de probar, non de escoitar como lle 
explicades como ten que proceder. A diferenza 
do adulto, que aprende coa escoita e a análise, 
o neno aprende por medio da acción.

O rapaz que non quere facer as cousas só 
ten medo; é un neno a quen se lle dixo «Non 
es capaz», «Non dás», e agora xa non ten gana 
de probar. Evitade estes modos de proceder e 
alentádeo con mensaxes como «Sei que podes 
facelo só. Se non dás, axúdoche eu».

3. Respectade o xogo do 
cativo e os seus momentos 
de concentración

O xogo é o traballo do neno, que se serve 
del para aprender e crecer. Respectade os seus 
momentos de concentración, deixádeo traba-
llar sen interrompelo, nin sequera con comen-
tarios, até que remate. Tratade ao máximo de 
permitirlle terminar aquilo que está a facer. 
Se tedes que interrompelo por algún motivo, 
explicádello e avisádeo con tempo. No fondo, 
a vós tampouco vos gusta que vos interrompan 
no medio dun traballo.

É importante que poida escoller en que 
quere ocuparse, o xogo no que quere centrarse. 
Lembrade que o meniño sabe o que precisa.

O voso labor é investigar e suxerirlle 
materiais e xoguetes de calidade. Cando 

«O individuo ten esixencias 
íntimas que fan que, cando 
se abandona a un traballo 
misterioso, requira unha 
soidade completa, separarse 
de todo e de todos. Ninguén 
nos pode axudar a acadar este 
illamento íntimo que nos per-
mite acceder ao noso mundo 
máis oculto, máis profundo, 
tan misterioso coma rico e 
pleno. Se alguén se entremete, 
interrómpeo e destrúeo. Este 
recollemento que se obtén 
liberándose do mundo externo 
debe proceder da nosa propia 
alma e aquilo que está ao noso 
redor non pode influír en 
modo ningún agás coa orde e 
coa paz.»

Maria Montessori,
Il segreto dell’infanzia 
(‘O segredo da infancia’)

«A persoa á que se lle serve e 
non se lle axuda está en certo 
modo vendo prexudicada a súa 
independencia.»
 
Maria Montessori, 
Educazione alla libertà 
(‘Educación para a liberdade’)
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merquedes un xoguete novo, preguntádevos 
que posibilidades lle vai ofrecer ao neno, se 
presenta oportunidades de experimentación 
aberta, se está feito de materiais de boa cali-
dade. Decote, os xogos que máis bonitiños 
nos parecen aos adultos son os que máis 
rápido aburren os pequenos.

Aos cativos préstanlles aqueles que pre-
sentan varias opcións de xogo nas que poden 
inventar unha forma personalizada de xogar, 
que deixan espazo para a súa fantasía, como as 
construcións ou as bonecas.

Lembrade limitar o número de xoguetes e 
libros que ten á man, e ide rotándoos segundo 
o que lle vaia interesando e o período sensible 
no que estea.

4. Respectade os tempos  
do neno

As accións dos pequechos teñen uns tempos 
diferentes ás dos adultos e debedes aceptalo.  
O neno, alén de vivir as cousas ao seu xeito, 
está experimentando un proceso de cre-
cemento e de aprendizaxe. Pensade canto 
tempo tarda unha persoa en construír unha 
frase nunha lingua nova que está a aprender. 
Este mesmo concepto aplícase a cada unha 
das accións do cativo, que está aprendendo 
a facelas e non dá sido tan rápido coma 
vós. Coas présas moitas veces só se obtén o 
efecto contrario e diminúe a motivación do 
pequeno. Respectade a súa lentitude, sede 
pacientes pensando que cada minuto que 
agardades é un minuto que lle fornecedes 
para que aprenda.

«Nós non podemos saber 
as consecuencias dun acto 
espontáneo oprimido cando o 
neno vén de comezar a actuar: 
se cadra estamos a oprimir a 
propia vida coa nosa acción.»
 
Maria Montessori,
The discovery of the child
(‘O descubrimento do neno’)
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Ensinádelle a enrolala e desenrolala sen empregar palabras inútiles e 
deixando que se concentre nos vosos movementos, que deben ser ele-
gantes, precisos e lentos. Despois, deixade que probe a facelo sen axuda: 
aguzará as súas capacidades motoras e a súa concentración.

Usade a alfombra para todas as actividades que estean nunha bandexa 
ou que se desenvolvan no chan. Ponde ao dispor da nena unha alfombra 
que poida coller ela mesma nos lugares onde desenvolve as actividades. Por 
exemplo, se tedes unha casa con varias plantas e lle propondes actividades 
en máis dunha planta, deixádelle unha alfombra accesible en todas elas.

As actividades de 
vida práctica

Durante os primeiros dous anos de vida, a nena ten aprendido moito 
coas actividades de vida práctica e agora é quen de realizar accións máis 
complexas combinando as diferentes facultades que adquiriu. Día tras día, 
ídelle dando máis liberdade e responsabilidades nas pequenas actividades 
que sabe facer soa. As primeiras veces facédeas xuntos, amosándolle os 
diferentes pasos que compoñen a acción até que, pasiño a pasiño, dea 
realizado toda a actividade de forma autónoma e estea orgullosa diso.

Nesta idade, é esencial para a nena sentirse autónoma e capaz, sentir 
que a súa achega é importante e que o que está facendo non é só un xogo. 
Por iso, tentamos transformar aquelas que ao comezo eran actividades 
destinadas a ela soa, como por exemplo os transvasamentos, en accións 
útiles para a familia.

Outro efecto fundamental destas actividades é ir formando o pensa-
mento lóxico da pequecha. Cada vez que decida realizar unha actividade, 
vai aprender a preguntarse de entrada que precisa e cales son os pasos que 
lle van permitir concluíla con éxito, o que lle ensina a reflexionar antes de 
actuar e a pensar ben o que fai durante toda a acción, unha lección que a 
vai acompañar durante toda a vida.

Vestirse sen axuda
Aprender a vestirse sen axuda representa un paso fundamental no 

camiño cara á autonomía e, alén dun bo coñecemento do seu corpo, 

«Se lava os pratos, limpa o 
que os outros luxaron e pon 
a mesa, busca o benestar 
doutras persoas que non 
compartiron o traballo con 
el, e mesmo así non considera 
este traballo en beneficio 
dos demais como un esforzo 
complementario que mereza 
un premio; non, porque para 
el xustamente ese esforzo é o 
premio máis cobizado.»
 
Maria Montessori,
Il segreto dell’infanzia 
(‘O segredo da infancia’)
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As nenas e os nenos descóbrense a si mesmos. A partir dos 2 anos e medio

Ensinádelle a enrolala e desenrolala sen empregar palabras inútiles e 
deixando que se concentre nos vosos movementos, que deben ser ele-
gantes, precisos e lentos. Despois, deixade que probe a facelo sen axuda: 
aguzará as súas capacidades motoras e a súa concentración.

Usade a alfombra para todas as actividades que estean nunha bandexa 
ou que se desenvolvan no chan. Ponde ao dispor da nena unha alfombra 
que poida coller ela mesma nos lugares onde desenvolve as actividades. Por 
exemplo, se tedes unha casa con varias plantas e lle propondes actividades 
en máis dunha planta, deixádelle unha alfombra accesible en todas elas.

As actividades de 
vida práctica

Durante os primeiros dous anos de vida, a nena ten aprendido moito 
coas actividades de vida práctica e agora é quen de realizar accións máis 
complexas combinando as diferentes facultades que adquiriu. Día tras día, 
ídelle dando máis liberdade e responsabilidades nas pequenas actividades 
que sabe facer soa. As primeiras veces facédeas xuntos, amosándolle os 
diferentes pasos que compoñen a acción até que, pasiño a pasiño, dea 
realizado toda a actividade de forma autónoma e estea orgullosa diso.

Nesta idade, é esencial para a nena sentirse autónoma e capaz, sentir 
que a súa achega é importante e que o que está facendo non é só un xogo. 
Por iso, tentamos transformar aquelas que ao comezo eran actividades 
destinadas a ela soa, como por exemplo os transvasamentos, en accións 
útiles para a familia.

Outro efecto fundamental destas actividades é ir formando o pensa-
mento lóxico da pequecha. Cada vez que decida realizar unha actividade, 
vai aprender a preguntarse de entrada que precisa e cales son os pasos que 
lle van permitir concluíla con éxito, o que lle ensina a reflexionar antes de 
actuar e a pensar ben o que fai durante toda a acción, unha lección que a 
vai acompañar durante toda a vida.

Vestirse sen axuda
Aprender a vestirse sen axuda representa un paso fundamental no 

camiño cara á autonomía e, alén dun bo coñecemento do seu corpo, 

«Se lava os pratos, limpa o 
que os outros luxaron e pon 
a mesa, busca o benestar 
doutras persoas que non 
compartiron o traballo con 
el, e mesmo así non considera 
este traballo en beneficio 
dos demais como un esforzo 
complementario que mereza 
un premio; non, porque para 
el xustamente ese esforzo é o 
premio máis cobizado.»
 
Maria Montessori,
Il segreto dell’infanzia 
(‘O segredo da infancia’)

require tamén unha gran coordinación. No 
entanto, non é algo que se aprende dun día para 
o outro, máis ben é un proceso longo. Antes de 
saber vestirse, hai que saber desvestirse. Este é 
un bo momento para cambiar os vosos hábitos. 
En vez de vestir o neno e cambialo pasivamente 
no cambiador, buscade dúas banquetas ou 
cadeiras, unha para el e unha para vós, onde 
poidades sentar comodamente e aprenderlle a 
vestirse. Axudádeo cada día a quitar a roupa 
diante de vós mentres está de pé fronte a un 
espello e vós estades detrás del sentados.

Esas mañás nas que andades a correr non son 
o mellor momento para ensinarlle esta activi-
dade. Agardade a un momento con máis vagar 
e comezade amosándolle ao cativo, diante dun 
espello, como meter os dedos para poder baixar 
os pantalóns e despois a roupa interior, ou como 
abrir o cueiro. Primeiro, situádevos diante del e 
facede a operación cos vosos pantalóns; despois, 
repetídea mentres tanto el coma vós vos mirades 
no espello. Facede de novo a secuencia e pedí-
delle que vos imite. Lembrádelle que empregue 
sempre as dúas mans.

Para tirar a camiseta, hai que sacar unha 
manga para poder deslizar o brazo por dentro. 
O máis doado é aprender cunha camiseta de 
manga curta e despois pasar á manga longa. 
Cos calcetíns, o mellor é ensinarlle a tiralos 
metendo o polgar dunha man na apertura 
superior e puxando coa outra man da punta 
da prenda.

Neste primeiro período de aprendizaxe, 
tratade de vestir o meniño con prendas 
cómodas cunha goma na cintura, sen crema-
lleiras nin botóns ou cintas.

Pór unha chaqueta 
facilmente:
Como aínda non posúe unha 
gran mobilidade escapular, a 
nena ten dificultade para pór 
a chaqueta ou o abrigo ela 
soíña. Velaquí unha proposta 
para aprenderlle a facelo dun 
modo divertido ao mesmo 
tempo.

 ▪Estendede a chaqueta no 
chan diante dela, coa parte 
interior cara arriba, mais 
de maneira que o colo e a 
capucha queden cara a ela.
 ▪Dicídelle que meta as mans 
nas mangas da chaqueta.
 ▪Despois, pedídelle que 
levante os brazos colocando 
a chaqueta por riba da 
cabeza.
 ▪Feito! Chaqueta posta.
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As nenas e os nenos descóbrense a si mesmos. A partir dos 2 anos e medio

Preparar o té e o café
A nena pode preparar de forma autónoma o té para toda a familia, 

unha actividade que une as capacidades de transvasar líquidos e sólidos, 
e aprender a contar coa posibilidade de desfrutar do arrecendo do té e 
se cadra diferenciar os tipos de infusións que hai. Cómpre que trans-
vase con moita atención as follas de té na teteira. Contade xuntas as 
culleradas necesarias para que a próxima vez lle poidades dicir: «Bota 
tres culleres de té». Sede vós quen engade a auga quente na teteira para 
evitar que se queime, mais facédelle ver que a teteira está moi quente 
e queima; así ha aprender a ter tino con ela. Podedes facer a mesma 
actividade preparando o café, tanto se o preparades nunha cafeteira ita-
liana coma nunha americana. Coa cafeteira, a meniña pode transvasar 
o café coa culleriña igual ca coa teteira e tamén engadir a auga, xa que 
neste caso está fría e non ten risco de queimarse. No caso da cafeteira 
americana, ensinádelle ben todo o procedemento de preparación. Coa 
italiana, asegurádevos de que a tarefa de prender o lume ou o fornelo a 
facedes vós.  Tamén podedes deixar que baleire as borlas do café despois 
de comprobar que xa non están quentes. Preparar o té ou o café para as 
visitas ou a familia é unha satisfacción enorme para a nena.

Dobrar os panos de mesa
Esta é unha actividade de preparación para a tarefa de aprender a 

dobrar a roupa. O primeiro que se aprende é a dobrar os panos ou toallas 
para practicar a dobrar tecidos seguindo unha liña. Cando a cativa xa 
o saiba facer, podedes pasar a ensinarlle a dobrar a roupa, comezando 
polos pantalóns.

Buscade un cacho de tea, preferentemente dunha cor lisa e clara. Un 
pano vello é a mellor opción. Debuxade unha liña horizontal cun rotu-
lador e sentade ao carón da pequena para explicarlle o tecido que tedes 
diante do seguinte xeito: coas puntas dos dedos furabolos e pai de todos, 
seguide devagar a liña que trazastes e, despois, collede cunha man o canto 
superior dun lado e, coa outra, o canto superior do outro lado. Dobrade 
o tecido sobre si mesmo facendo que os cantos superiores correspondan 
cos inferiores para que a dobrez coincida coa liña debuxada. Deseguido, 
premede con ambas as mans ao longo da liña e pedídelle á nena que 
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Como liberar o potencial na infancia co método Montessori

faga a mesma operación. Realizade xestos lentos e teatrais, como cando 
lle ensinastes a lavar as mans, e usade poucas palabras murmuradas para 
salientar o que estades a facer.

A pequecha ha estar ben interesada, sobre todo se ten o costume de 
vervos dobrar a roupa e panos ou tecidos. Se lla propondes durante 
o período sensible da orde, esta actividade comprace as necesidades 
da meniña.

O seguinte exemplo amosa diferentes formas de pregar tecidos que 
podedes debuxar nunha tea. Tratade de facelos sempre co mesmo 
tamaño e, en primeiro lugar, amosádelle os tipos de dobreces e axudá-
delle a imitarvos. Ao rematar, gardade as teas nun cesto e deixádellas á 
man. Ao comezo, dádelle dous ou tres cachos de tecido con dobreces 
sinxelas e ide incrementando o número e o nivel de dificultade cando 
vexades que xa domina os primeiros pregos.

Exemplos de debuxos para facer pregos

Os transvasamentos
O transvasamento é unha actividade típica do método Montessori 

que busca o perfeccionamento do movemento fino da man e consiste 
no transvasamento dunha substancia, sólida ou líquida, dun recipiente 

«Os nenos pequenos pensan 
coas mans, os máis grandiños 
pensan coas pernas —dicía—. 
Os primeiros experimentan 
moitas actividades que 
sempre teñen como centro 
a casa, a familia; manifestan 
unha necesidade concreta de 
exactitude e de orde, e están 
dominados por unha intensa 
vida inconsciente.»

Grazia Honegger Fresco,
Maria Montessori, una storia 
attuale (‘Maria Montessori, 
unha historia actual’)
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As nenas e os nenos descóbrense a si mesmos. A partir dos 2 anos e medio

a outro empregando instrumentos como 
culleres, contagotas e similares.

Transvasar é unha actividade previa aos exer-
cicios de vida práctica cuxo obxectivo é mellorar 
o movemento fino da man para chegar a un 
control óptimo do xesto e da coordinación ócu-
lo-espacial. Aparentemente doado de executar, 
o transvasamento montessoriano entraña unha 
multiplicidade de comportamentos e matices 
que o converten se cadra nunha das actividades 
máis completas, capaz de estimular a coordi-
nación óculo-manual e o desenvolvemento 
intelectual. Require autocontrol e coordina-
ción, e permite, logo de repetidas exercitacións 
e experimentacións, adquirir unha habilidade 
específica no uso da man. Xa falamos dos trans-
vasamentos no primeiro libro e dos beneficios 
de ofrecer esta actividade desde os primeiros 
meses. Agora a idea é seguir empregándoos 
con materiais e finalidades diversas, xa que o 
obxectivo pasa a ser adestrar a man da meniña 
no agarre de pinza co matapiollos, o furabolos 
e o pai de todos; é unha actividade de prepa-
ración para o uso do lapis. Ide presentándolle 
os transvasamentos por orde de dificultade e 
pasade ao nivel seguinte só cando adquira 
correctamente o anterior.
Os transvasamentos coa culleriña

Este transvasamento pretende mellorar a 
motricidade fina da man e a habilidade da 
cativa para usar a culler de café e que coma 
soa correctamente.

Nunha bandexa, disponde dous recipientes 
de vidro ou de cerámica e unha culleriña de 
metal. No recipiente da esquerda, botade unhas 
bólas e pedídelle á rapaza que as transvase. Vai 

faga a mesma operación. Realizade xestos lentos e teatrais, como cando 
lle ensinastes a lavar as mans, e usade poucas palabras murmuradas para 
salientar o que estades a facer.

A pequecha ha estar ben interesada, sobre todo se ten o costume de 
vervos dobrar a roupa e panos ou tecidos. Se lla propondes durante 
o período sensible da orde, esta actividade comprace as necesidades 
da meniña.

O seguinte exemplo amosa diferentes formas de pregar tecidos que 
podedes debuxar nunha tea. Tratade de facelos sempre co mesmo 
tamaño e, en primeiro lugar, amosádelle os tipos de dobreces e axudá-
delle a imitarvos. Ao rematar, gardade as teas nun cesto e deixádellas á 
man. Ao comezo, dádelle dous ou tres cachos de tecido con dobreces 
sinxelas e ide incrementando o número e o nivel de dificultade cando 
vexades que xa domina os primeiros pregos.

Exemplos de debuxos para facer pregos

Os transvasamentos
O transvasamento é unha actividade típica do método Montessori 

que busca o perfeccionamento do movemento fino da man e consiste 
no transvasamento dunha substancia, sólida ou líquida, dun recipiente 

«Os nenos pequenos pensan 
coas mans, os máis grandiños 
pensan coas pernas —dicía—. 
Os primeiros experimentan 
moitas actividades que 
sempre teñen como centro 
a casa, a familia; manifestan 
unha necesidade concreta de 
exactitude e de orde, e están 
dominados por unha intensa 
vida inconsciente.»

Grazia Honegger Fresco,
Maria Montessori, una storia 
attuale (‘Maria Montessori, 
unha historia actual’)






