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 DEL MENJADOR DE L'ESCOLA RIERA DE RIBES

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

Ampliació del menjador el màxim que permet el terreny. Hi cabran 5 taules adicionals (40
nens més). Aprofitarem obres per millorar la ventilació de l'espai, actualment només hi ha
2 petites finestres, una porta que dóna al passadís interior i una altra porta que dóna al
pati, no suficient per ventilar correctament i que l'ambient sigui de qualitat.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Actualment s'han de fer molts torns per poder encabir l’elevada quantitat de nens que es
queden a dinar. Els nens de P3 perden horari lectiu perquè no hi ha més temps per fer
més torns. L'espai és massa petit per assumir tots els nens que es queden a dinar. La
ventilació i climatització de l'espai no és el més adequat.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Tots els nens de l'escola que fan servir el servei de menjador i l’empresa de menjador.

5. Pressupost calculat o estimat *

17.735,7 desglossat en: 8.230,70 euros alumini (Del Burgo) + 9.505 euros paleta i
lampista (Alvid)

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Pressupost Alvid
Pressupost Del Burgo
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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):

El menjador de l’Escola Riera de Ribes és massa petit per la quantitat de nens i nenes
que en fan us i té poca ventilació.
Per tal que durant l'estona de menjador puguin dinar tots els nens i nenes, actualment
s'han de fer 5 torns de menjador. Això genera molt d'estrés tant als nens com als monitors
ja que tenen la pressió de que han de menjar ràpid per donar pas al següent grup o
perquè han de començar les classes. Els nens de P3, per exemple, perden 15 minuts de
l’horari lectiu per tenir més temps i poder dinar amb més tranquil·litat.
L'espai no compleix les normatives per poder avastir a tot l'alumnat que es queda a dinar.
Aprofitant l’ampliació, es faran portes d'entrada addicionals i es millorarà la ventilació de
l'espai. Aquestes portes d'entrada permetran reduir el soroll en les entrades dels nens i
també possiblement fer separacions entre grups.
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