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Benvolgudes famílies, 
 
Una vegada més us volem saludar i agrair la confiança que dipositeu en nosaltres. El 
projecte educatiu de l’Institut Leonardo da Vinci es fa realitat gràcies a totes les famílies que 
l’heu triat per a l’educació de les vostres filles i fills.  
 
Aquests dies de juliol estem preparant el proper curs 2019/20 amb ganes i amb il·lusió. El 
curs començarà com és habitual el proper 12 de setembre. Us penjarem a la web els 
horaris de l’alumnat durant aquest primer dia segons el seu nivell. L’horari habitual de 8 a 
14,30h. començarà el 13 de setembre amb normalitat.  
 
Us detallem alguns dels aspectes organitzatius que marcaran l’avenir d’aquest nou 
curs2019/20  i que considerem rellevants dins el nostre projecte educatiu. De ben segur que 
algunes de les àrees que estem modelant definiran el futur del nostre alumnat i les 
característiques identitàries del nostre centre.  
 

- Estem preparant l’estructura horària i els continguts dels itineraris interdisciplinars 
de 1ESO i 2ESO. Com ja sabeu, el debat del nostre professorat s’ha realitzat 
intentant trobar una proposta mixta entre el treball per projectes, que ja 
desenvolupen algunes de les escoles de primària del nostre municipi, i el treball 
competencial que defineix l’educació secundària. D’aquí surten els nostres itineraris 
interdisciplinars que pretenen una formació que aporti al nostre alumnat la motivació 
i l’aprofundiment imprescindible per poder afrontar els reptes de la continuïtat dels 
seus estudis, ja en el Batxillerat, ja en l’FP dual. 

- Ens presentem a la convocatòria de tres projectes d’innovació que recullen aspectes 
que formen part de l’essència pedagògica del Leonardo: 

El primer és el projecte araART, on inclourem la producció del musical que 
s’organitza tradicionalment a 3ESO. Aquest curs el tema del musical serà el 
Món màgic d’Oz, i ens servirà per treballar amb l’alumnat el valor de l’amistat 
i la solidaritat. El fem col·laborant amb l’escola l’Olivera i ja serà la quarta 
edició del mateix.  
El segon projecte és adherir-se a la convocatòria aquíproubullying, amb 
l’aprenentatge entre iguals que realitza l’alumnat de 4ESO amb les escoles 
de primària que s’han adherit i amb les que portem col·laborant des de fa ja 
cinc cursos: Catalunya; Turó de Can Mates; l’Olivera; la Floresta. 
El tercer i darrer, sol·licitar  la convocatòria mòbils.edu on volem aprendre 
les possibilitats de l’ús pedagògic del mòbil dins de l’aula que proposa el 
Departament d’Educació.  
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- Des dels departaments de Ciències Naturals i Tecnologia han dissenyat un projecte 

per poder crear un hort escolar, que ens il·lusiona i que ens permetrà apropar-nos 
més al nostre objectiu d’esdevenir escola verda. 

- Canviarem el programa de control de faltes d’assistència i control d’aula per tal 
d’agilitzar la comunicació família i institut. Volem simplificar i gestionar de manera 
més immediata la quotidianitat del centre. 

- Seguirem amb les accions de sostenibilitat i conscienciació de conservació del 
planeta que tenim engegades en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat i que 
formen part d’un dels punts importants del nostre Projecte de Centre.  

- Hem rebut ajuda econòmica de l’AFA per poder dotar d’una impressora 3D i de 
nous ordinadors els tallers de tecnologia i que utilitzarem en els itineraris 
interdisciplinars. 

- Estem treballant en l’adequació de la biblioteca escolar del nostre centre a partir 
del programa de gestió Pèrgam que s’ha realitzat durant el curs passat. El projecte 
de la nostra biblioteca s’anomena “La Gioconda” perquè considerem que aquesta 
obra emblemàtica de Leonardo da Vinci ha d’esdevenir un dels elements identitaris 
del nostre centre en el futur. Dins de la formació per poder adequar els elements de 
la biblioteca participarem en la V Trobada pedagògica de la Setmana del Llibre en 
Català ,que tindrà lloc el proper 10 de setembre.  

- Els delegats i delegades seguiran formant-se per tal de poder implicar-se al màxim 
en les decisions de l’Institut. 

- Continuarem fent el treball de síntesi a partir de propostes amb pernoctació de 
dues nits per enfortir els vincles entre el nostre alumnat i afavorir la cohesió social 
del centre.  

- En l’àmbit de la gestió de la qualitat i la millora contínua, l’Institut està certificat en 
tots els àmbits i serveis amb la norma ISO 90001;2015 i seguirem posant èmfasi en 
detectar i millorar els aspectes que estiguin al nostre abast.  

- En l’àmbit del temps del pati, reforçarem la proposta d’activitats que amb el nom de 
Patis vius i Jocs inclusius  ens permetrà augmentar la cohesió social i el gaudi del 
temps de lleure del nostre alumnat. 

- En l’àmbit de la convivència donarem continuïtat al  programa de mediació escolar 
Leonardo, Orienta’m ampliant la seva actuació basada en l’aprenentatge entre 
iguals.  

- Continuarem amb el programa d’APS (Aprenentatge i Servei) de l’Ajuntament de 
Sant Cugat on portem a terme:  
Un taller de ràdio amb Ràdio Sant Cugat. 
Visites i acollida dels alumnes de 6è d’escoles de primària programa del que hem 
estat pioners al municipi i que portem a terme des de fa ja deu cursos escolars. 
La Coral de l’Institut Leonardo que promou el cant coral en l’àmbit educatiu i que 
forma part de la nostra manera d’afavorir la cohesió social de l’alumnat internivells. 
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Les parelles lingüístiques per a cohesionar els nouvinguts i afavorir la seva 
integració a través de la llengua però també de l’apadrinament d’alumnes de cursos 
superiors.  
 

- Posada en marxa del treball comunitari i de l’Aula Oberta a 4ESO. 
 

- Inaugurem la nova pàgina web del centre on volem optimitzar els recursos per fer 
més accessible i fàcilment localitzable la informació. Podreu seguir la vida de l’Institut 
amb l’actualització setmanal de les nostres xarxes socials i publicacions al web. La 
nova adreça és https://agora.xtec.cat/insleonardo/ 
 

- També estem realitzant diverses tasques de manteniment, pintant i millorant espais 
de tot el centre.  

 
 
A través d’aquestes pinzellades esperem haver-vos informat del que constituirà l’eix central 
el proper curs 2019/20. El nostre ànim és el de millorar cada dia posant-nos a la vostra 
disposició per escoltar les vostres propostes de millora i/o d’innovació.  
 
Us desitgem que passeu un molt bon estiu! 
 
Cordialment, 
Equip Directiu de l’Institut Leonardo da Vinci 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/iesleonardo/

