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*
Aula multisensorial per a la Llar d’infants Municipal El Cargol, com a projecte pilot per anar
implementant a la resta de llars d’infants del poble per tal de tenir unes escoles per a tothom.
2. Descripció de la proposta presentada *
Proposem habilitar una sala dividida en diferents espais o racons que possibilitin l’estimulació
sensorial. Les condicions que afavoreixen aquest ambient relaxat i agradable són entre d’altres:
il·luminació regulable, aïllament de la sala, material sensorial (visual, tàctil, olfactiu, auditiu,
motriu, etc.), mobiliari accessible a tots els alumnes, elements de seguretat i aparell de música.
Així com dotar al personal d’una formació en sala multisensorials.
3. Justificació de la proposta presentada *
Acompanyem infants d’edats compreses entre els 0-3 anys. En aquestes edats els infants es
troben en una etapa on l’experimentació a través dels sentits és la seva eina de conèixer el món.
Són cada vegada més les llars estan apostant per la creació dels seus espais i els infants d’aquell
municipi no disposen d’aquesta oportunitat. Altres poblacions veïnes ja compten amb aquests
espais podent d’aquesta manera fer realitat la idea de l’escola inclusiva oferint per a tots els
infants experiències multisensorials.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Els i les beneficiaries d’aquest projecte són tots els usuaris de la Llar d’infants Municipal El
Cargol.
5. Pressupost calculat *
El cost del projecte pot variar segons els aparells i materials que s’instal·lin a la sala
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multisensorial.
El projecte es pot adaptar segons el pressupost del que disposem.
Material + adaptació de la sala + formació educadores.
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

(si s’escau). Cal adjuntar

declaració jurada
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Material i condicionament de la sala.
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