Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Adequació de les zones d’esbarjo de l’Escola Les Parellades.

2. Descripció de la proposta presentada *
Les zones d’esbarjo, després de 9 anys, s’han quedat obsoletes, poc atractives i pedagògicament
desvinculades a la realitat del centre. Seguint l’opció d’escola verda que es promou des de
l’equip docent (reciclatge de residus, oli, piles, cura de l’hort, etc..) ens agradaria que els patis
s’adeqüessin utilitzant opcions respectuoses amb l’entorn. Proposem un seguit de millores al pati
vinculades a la nova realitat educativa del centre, més respectuoses amb l’entorn i amb
propostes educatives pels alumnes.
3. Justificació de la proposta presentada *
L’escola ja fa 9 cursos que es troba en l’edifici actual i les zones d’esbarjo han quedat amb
problemes de drenatge, poc adequats pels infants, amb manca de propostes pedagògiques.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Alumnes de l’escola i en el cas que alguna vegada s’obrís el pati al poble, a tots els infants i
joves de Sant Pere de Ribes.
5. Pressupost calculat *
El tipus de proposta que adjuntem en el document “Millores del pati” de l’Escola Les Parellades,
és una proposta oberta a realitzar-la fen diferents fases (uns 3 cursos). S’ha parlat amb el tècnic
de l’Ajuntament i es calcula una despesa aproximada de 50.000€
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Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

declaració jurada

6. Documentació adjuntada

(si s’escau). Cal adjuntar

(especificar el tipus de documentació aportada)

El projecte : “Millores del pati” de l’Escola Les Parellades.
Vídeo del pati en el següent enllaç:
https://youtu.be/Q39mYKTzWTo
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