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)
Rocòdrom a l'Escola Riera de Ribes.

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
/DSURSRVWDFRQVLVWHL[DUHIHUHOURFzGURPDFWXDO9ROHPTXHVLJXLXQURFzGURPIXQFLRQDOLDGDSWDWDSHUVRQHVDPE
PHQ\V PRELOLWDW 6HUj XQD LQVWDOāODFLy WRWDOPHQW DGDSWDGD DOV DOXPQHV GH O HVFROD DPE WRWHV OHV PHVXUHV GH
VHJXUHWDWUHTXHULGHV

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
L'escalada és un esport molt positiu pels nens i nenes.(QO jPELWfísic té molts beneficis de
psicomotrLcitat i coordinació. IHQO jPELW psicològic és un esport que requereixmolta concentració, els
obliga a prendre decisions, millorant així la seva autoestimaLVHJXUHWDWSHUVRQDO

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Tots els alumnes de l'escola.

5. Pressupost calculat o estimat *
18.000 euros.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Adjuntem PDF amb el pressupost i la descripció de la instalālació.
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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
compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Explicació de la proposta (300 paraules):
Volem refer el rocòdrom actual per haver-se quedat obsolet, ha deixat de ser funcional.
Considerem que l'escalada és una gran aliada en l'educació dels infants. És un esport molt complet que els
hi proporciona HLQHVTXHDMXGHQDDGTXLULUHVWUDWqJLHVG DWHQFLyLFRQFHQWUDFLyTXHSRGHQUHYHUWLU
SRVLWLYDPHQWHQHO GHVHQYROXSDPHQWLQWHJUDOGHOVLQIDQWVLDSOLFDUOHVHQHOVHXDSUHQHQWDWJHLHOVHXGLDD
GLDSHUVRQDO.
- Afavoreix la coordinació entre ulls, braços i cames.
- Millora la flexibilitat i la resistència.
- Els obliga a prendre decisions millorant l'autoestima i la confiança en ells mateixos
- Requereix concentració, els ajuda a relaxar-se i combatre l'estrqs, canalitzant la seva enHrgia.
- Promou la cooperació i el treball en equip.
+HPDSRVWDWSHUXQDLQVWDOāODFLyPROWPRGHUQDTXHSHUPHWTXHLQIDQWVDPESUREOHPHVGHPRELOLWDWSXJXLQ
DFFHGLU
/DLQVWDOāODFLyWLQGUjWRWHVOHVPHVXUHVGHVHJXUHWDWUHTXHULGHVSHUJDUDQWLUTXHFDSLQIDQWHVIDFLPDOHV
SRVDUDQPDWDODVVRVTXHVyQDSWHVSHUHVWDUDO DLUHOOLXUHLHVWDUjWRWDOPHQWDGDSWDGDDODIUDQMDG HGDWGHOV
DOXPQHVGHO HVFROD
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