Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2021
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)

El pati de primària de Les Parellades: un espai d’oportunitats per a tothom

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

Multiplicar les opcions de joc i ús del pati de primària de l’Escola Les Parellades creant
espais per a tothom, amb zones verdes i d’ombra, llocs de trobada agradables, col·locació
d’estructures per jugar, un rocòdrom, i reparació del drenatge del pati, que s’inunda quan plou
deixant una gran part d’espai inutilitzat.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Els espais de l’escola no són neutres sinó que condicionen les activitats, les dinàmiques i
les relacions entre els alumnes. Al pati existeix desigualtat sexual perquè ni els recursos ni els
espais estan distribuïts equitativament entre nens i nenes, i perquè el tipus de jocs que hi
desenvolupen uns i altres tenen una clara marca de gènere.
El formigó propicia la pràctica d’alguns esports sovint centrants en el joc de pilota però dificulta
que els alumnes puguin fer altres activitats més tranquil·les, més basades en la curiositat i la
intimitat, així com el contacte i l’aprenentatge a través de la natura.
La nostra escola té un pati ampli però majoritàriament de formigó. El poc espai de terra és estèril
i gairebé no tenim ombra perquè no hi ha gaire vegetació. Això el converteix en un lloc pobre i
inhòspit per als alumnes que no vulguin jugar a la pista.
Tampoc convida a fer classes a l’exterior.
El nostre projecte també pretén contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Els i les alumnes de primària de l’escola Les Parellades

5. Pressupost calculat o estimat *

20.000 euros
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6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Document amb descripció del projecte, imatges del pati actual i idees pel projecte.

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
X compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

X
X
X
X

Explicació de la proposta (300 paraules):

-

Millorarem el sòl amb terra més fèrtil.
Plantarem arbres i arbustos per guanyar ombra i contacte amb la natura.
Aprofitarem el desnivell per fer bancals per seure i posar-hi un tobogan.
Col·locarem diverses àgores per tenir llocs de trobada de grups grans i fomentar les
classes a l’exterior.
Muntarem estructures de joc i un rocòdrom.
Repararem el drenatge del pati.
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