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)

InstalāOació zona de joc inclusiva.

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

Habilitació d'un espai lliure, per fer activitDts amb infants amb mobilitat
reduïda.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Actualment, l'escola no disposa dels suficients recursos per dur a terme
activitats amb infants de mobilitat reduïda.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

Aquest projecte va dirigit a tots els infants de l'escola, en especial
aquells amb mobilitatUHGXwGD
5. Pressupost calculat o estimat *

15.000 euros.

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Adjuntem un PDF amb el pressupost detallat i la descripció detallada.
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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):

Degut a l'increment d'infants amb mobilitat reduïda a l'escola, s'ha
impulsat aquest projecte amb la idea de que tots els infants puguin jugar
de manera conjunta i en el mateix entorn.
La zona destinada per tal efecte, és una zona lliure on actualment no hi
hares instaOāOat i s'adaptarà perTXq els infants puguin jugar sense cap
mena de restricció de mobilitat.
3HUDOWUDEDQGDO HVSDLRQKDG DQDUVLWXDWpVXQOORFRQHVIRPHQWDHO
MRF GH PRYLPHQW L FRRSHUDFLy GH O DOXPQDW G HGXFDFLy LQIDQWLO D WUDYpV
GHO UDFy GH PRXWH &RP D HVFROD LQFOXVLYD FUHLHP TXH
DTXHVWHVLQVWDOāODFLRQV HQV DMXGDUDQ D SRWHQFLDU OHV UHODFLRQV HQWUH WRW
O DOXPQDWLQLQJ~VHVHQWLUjH[FOzVSHUODVHYDFDSDFLWDWGHPRYLPHQW
Per Dconseguir l'objectiu, s'instalāOaran diversos jocs els quals estan
preparats i certificats per als infants amb mobilitat reduïda.
Els jocs que s'instalāOaran seran; un gronxador nou, un balancí adaptat,
unasorrera elevada. A part, també s'instal.laràn diversos plafons lúdics
amb jocs verticals com poden ser, un xilòfon, joc de "3 en raWOOa" i un
comptador d'anelles. Tot això, anirà instaOāOat sobre un terrD tou, per
evitar possibles mals en cas de caiguda.
Amb l'aprovació d'aquest projecte,IHP un pas més en lDinclusió infantil
a la nostra escola, ensenyant als nostreV fills i filles que no hi ha
diferències a l'hora d'aprendre i divertir-se.
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