Ajuntament de Sant Pere de Ribes

INFORME “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2019
Nom de la proposta: PROJECTE INNOVADOR DE L’EXTERIOR DE LA LLAR L’ESPÍGOL
Entitat/Particular: ASTRID SANCHEZ – DIRECTORA LLAR L’ESPÍGOL
Pressupost de la proposta: 45.000€
Registre entrada: 2019015990
Categoria de la proposta:
(categoria 1)

(categoria 2)

(categoria 3)

Exposició de motius:
La directora de la Llar L’Espígol presenta la proposta ‘PROJECTE INNOVADOR DE
L’EXTERIOR DE LA LLAR L’ESPÍGOL’ perquè sigui valorada com a candidata a poder ser
valorada dins del conjunt de propostes a incloure al pressupost 2020 a través del Projecte
Pressupostos Participatius.
Es justifica la presentació de la proposta ja que moltes escoles bressol estan en un moment de
canvi, on s’ha valorat positivament treballar el pati com un espai més educatiu. L’exterior és un
espai ple d’oportunitats, on els infants poden experimentar, manipular, moure’s amb llibertat i
gaudir d’un entorn ric en propostes diverses. Enriquir l’espai amb plantes aromàtiques, flors, un
petit hort, arbres… és, en definitiva, generar un entorn privilegiat pels infants i adults on el
contacte directe amb l’aire lliure, doni mil oportunitats. És important poder dissenyar un jardí
o pati, on els infants puguin expressar-se, descobrir i viure petites històries, que afavoreixi la
diversitat d’usos, i permeti que els infants investiguin, s’equivoquin, creïn, provin… per
consolidar aprenentatges i construir-ne de nous. És per aquest motiu que volen oferir un espai
de continuïtat de l’espai interior (aules) a l’espai exterior (pati o jardí), amb un sentit i seguint el
projecte d’escola. Cada pati o jardí de cada escola és diferent i malgrat que les necessitats dels
infants puguin ser semblants, el projecte pot ser molt divers: per l’espai, per les accions que fan
els infants en aquest espai en concret, per l’entorn.
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 equipaments educatius; 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, és més potencia la inclusió
Tenint en compte l’exposat, des de la Comissió de Gestió Tècnico-Econòmica s’informa
favorablement perquè la proposta presentada per la directora de la llar L’Espígol sigui candidata
a ser exposada i votada.
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(PENDENT D’ESMENA)

Data: ___11-12-2019_____________
Signat: comissió tècnica-econòmica
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