Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
AMPLIACIÓ AULA ARTISTA ESCOLA RIERA DE RIBES

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)

Ampliació de l’espai actual, aprofitant vidres extrets de les aules de primer cicle. Permetrà
millorar la qualitat de l'aprenentatge que poden tenir els nens i nenes en l'àmbit artístic.
Cal tenir espai per expressar-se, així com per acomodar els treballs i material durant
l'activitat, i actualment és insuficient, havent de recòrrer a altres espais.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Es necessita més espai per poder dur a terme les activitats artístiques i d'expressió que
es fan en aquesta aula. L'espai que es vol incorporar a l’aula dóna a l’exterior i quan plou
acostuma a haver-hi problemes, pel que és necessari actuar.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

El públic objectiu son tots els nens i nenes de primer cicle. Les mestres també se’n
veuran beneficiades ja que podràn disposar de més espai per poder presentar activiats,
organitzar-se i guardar material.
5. Pressupost calculat o estimat *

15.995,31 euros, desglossat entre: 7.895,31 euros (Vidres i aluminis) + 8.100 Pressupost
de Alvid (paleta i lampista)

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Pressupost en pdf
Fotografies en jpg (4)
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):

Volem ampliar l'aula de l’artista de primària.
Les famílies i l'equip docent de l'escola trobem molt important que els infants es puguin
expressar lliurament i sense limitacions en aquest espai. L’expressió artística és una via
molt important per treballar la imaginació. Si les condicions són millors garantiran l'èxit i
això afavoreix molt positivament en molts aspectes de la vida quotidiana dels infants.
Els nens i mestres de primer cicle de l'Escola Riera de Ribes necessiten disposar de més
espai per poder dur a terme les activitats proposades. Habitualment han de recorrer als
passadissos i a altres aules per poder anar acomodant els treballs realitzats per tal de
poder continuar amb les activitats.
Per la cojuntura actual, COVID, s'han hagut de fer obres a les aules de primer cicle i han
quedat vidres lliures. Volem aprofitar aquests vidres per fer l’obra d'ampliació de l'aula de
l’artista de primer cicle. A més, el terra exterior on es proposa fer l'ampliació ja disposa de
planxer fet, només caldria enrajolar.
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