
Benvolgudes famílies,
 
Volem donar-vos la benvinguda a les activitats extraescolars que es portaran a terme entre el mes d’octubre i
el mes de maig del curs 2020/2021 a l’Institut Pere Fontdevila de Gironella, i presentar-nos com a empresa
MICELI – Educació, Natura i Lleure SCP. Una empresa petita i familiar, on la qualitat i el compromís són els 
nostres principals trets d’identitat.  Una empresa enfocada al sector de l’educació en el lleure, l’esport i la
natura. 

MICELI – Educació, Natura i Lleure SCP, hem elaborat un projecte pedagògic on volem emfatitzar el treball
en VALORS, un projecte on el més important sigui el/la PARTICIPANT, la seva disposició per fer activitats, per
passar-ho bé... sense oblidar les bases legals del món del lleure i la tranquil·litat de les FAMÍLIES, amb la
intenció de donar un NOU IMPULS en el món del lleure educatiu i fer d’aquest un espai amb contingut de
qualitat.
 
La nostra experiència i formació remunta de molts anys en aquest sector, ja sigui des de l’organització de
casals d’estiu, de Nadal i de Setmana Santa, fins a la coordinació de cases de colònies. Aquesta experiència
professional, ens ha permès oferir un ampli ventall de serveis adreçats a tota la comunitat educativa, d’una
manera compromesa i eficient. 
Ens hem adaptat constantment tant a les noves necessitats i demandes de la societat com a les dels centres
educatius, modulant i ampliant els projectes que s’ofereixen, sense allunyar-nos, però, de l’objectiu
inicial: intervenir educativament en el temps de lleure dels infants i adolescents.
 
Els infants i adolescents, igual que els adults, han de ser considerats des d’una perspectiva integral, és a dir, a
partir de la interconnexió de l’ésser biològic (el cos), l’ésser psicològic (la ment, les emocions) i l’ésser social
(l’ésser biològic i psicològic en societat). Tots aquests aspectes integren l’ésser humà en un tot, que s’ha de
considerar en conjunt i no només part a part.
 
El nostre projecte és contemplat des d’aquesta perspectiva, en un esforç constant per integrar tot allò que
conforma l’ésser humà en conjunt. En aquest sentit, tant les activitats extraescolars i el temps de lleure com els
casals de vacances que gestionem són preparats i desenvolupats amb aquesta perspectiva. Les activitats del
temps de lleure, per les seves particularitats, permeten fer aquest treball holístic amb les millors garanties, ja
que és precisament en el temps de lleure que els infants i adolescents poden desenvolupar, alhora, totes les
seves capacitats i habilitats personals i socials amb la llibertat pròpia del lleure.

QUINA ÉS LA NOSTRA METODOLOGIA?

La tendència educativa de MICELI és la PEDAGOGIA ACTIVA, l’aprendre fent, l’aprendre jugant on l’infant i
l’adolescent són el centre del procés educatiu. En aquest plantejament l’educador actua com a
dinamitzador/guia, donant resposta a necessitats i interessos i potenciant la participació conscient. Entenem
el joc i l’esport com els mitjans per assolir aquest fi educatiu.
La nostra idea de la pedagogia activa implica un acompanyament per part del monitor dels infants i
adolescents en el seu procés d’aprenentatge, respectant el seu ritme i interessos, per tal que cada individu
desenvolupi al màxim les seves capacitats, a fi d’integrar-se a la societat i aportar allò que és més valuós de
la seva individualitat per a transformar-la.
Així, el mètode que preferim és aquell on el centre de l’aprenentatge és qui està aprenent, i per tant, la
formació a nivell formal van acompanyades de la creació d’hàbits i actituds en base a valors clau. Partint de
l’acció, del treball propi del l’infant  o l’adolescent, el monitor fa de guia en el seu aprenentatge.  Ens
responsabilitzem d’aquest procés, conjuntament amb els centres i les famílies tenint en compte que el màxim
responsable del seu desenvolupament és ell mateix.


