Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: Abracem totes les diversitats
Entitat/Particular: Escola Els Costerets i col.lectiu Punt R
Pressupost de la proposta: 5.000€
Registre entrada: 2019015978

Categoria de la proposta:
(categoria 1)

(categoria 2)

(categoria 3)

Exposició de motius:
Exposició de motius:
L’Escola Els Costerets conjuntament amb el Col.lectiu Punt R presenta la proposta ‘Abracem
totes les diversitats’, que es concreta en dos tallers d’inciació i aprofundiment per al professorat,
un taller i/o xerrada per a les famílies del centre educatiu oberta a tota la comunitat i vuit tallers
per l’alumnat del centre, perquè sigui valorat el projecte, dins del conjunt de propostes a incloure
al pressupost 2020, a través del Projecte Pressupostos Participatius.
L’Escola Els Costerets i el Col.lectiu Punt R justifica la presentació de la proposta atès que des
del centre ja tenen una Comissió de coeducació que proposa oferir formació, eines i recursos a
tota la comunitat educativa del centre: professorat, famílies i alumnat; amb la finalitat
d’incorporar la coeducació de manera transversal des de la perspectiva de la diversitat sexual.
Afectiva i de gènere.
Es considera que el projecte compleix tots els criteris establerts de Legalitat, perquè dona
resposta a una necessitat concreta; Competències, perquè el municipi exerceix competències
pròpies en matèria de coeducació, igualtat de gènere i diversitat afectiva, sexual i de gènere;
Econòmic, perquè no supera el límit econòmic; de Viabilitat tècnica, perquè és una proposta
relacionada amb un projecte concret i no es tracta d’una subvenció, de Sostenibilitat, perquè no
condiciona exercicis futurs i de No exclusió social perquè no incorpora elements que provoquin
l’exclusió social
Tenint en compte l’exposat, des de la Comissió de Gestió Tècnico - Econòmica s’informa
favorablement perquè la proposta presentada per l’Escola Els Costerets i el Col.lectiu Punt R
sigui candidata a ser exposada i votada.
Resolució:
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