Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Maria del Pilar del Egido Pino
1. Denominació de la proposta *
Espai menjador-dormitori (espai polivalent) per a l’Escola Bressol Municipal el Cargol.
2. Descripció de la proposta *
Les treballadores i les famílies de l’Escola Bressol Municipal el Cargol ja fa temps que trobem la
necessitat de disposar d’un espai que puguem utilitzar de menjador i dormitori per als infants de
0-3 anys. Un espai ubicat entre la cuina i la sala polivalent entrada i connectat al jardí. Això
permetria que tots els infants puguin menjar en un sol torn i amb unes condicions òptimes
d’espai, higiene i mobiliari. A més, l’espai ha de comptar amb lavabos i piques adaptades per a
infants, amb sortida també a l’exterior. Per a poder-lo utilitzar de dormitori, ha de poder quedarse a les fosques, amb finestres, persianes i amb climatització. També ha de comptar amb el
mobiliari, com taules plegables i cadires adequades a l’edat. Finalment, caldria que estigués
adaptat, és a dir, lliure de barreres arquitectòniques, per tant, caldria que s’entrés per una
rampa o al nivell del terra. Aquesta sala també pot ser un bon espai per a fer reunions de l’AMPA
i activitats extraordinàries quan al jardí plou. És a dir, un espai polivalent, que permeti
funcionalitat en relació a les diferents necessitats que els infants de l’escola necessiten dia rere
dia.
3. Justificació de la proposta *
Actualment ens manca un espai prou ampli per a utilitzar com a menjador i dormitori, de
manera que hem de fer dos torns de dinar, la qual cosa implica reduir en el temps de l’àpat. A
més, hem d’utilitzar l’entrada i les aules com a menjador i dormitori i això ens suposa
inconvenients per als infants i per a les educadores, ja que els espais no estan adaptades per
aquest ús.
Si disposéssim d’un espai especial per a menjar i posteriorment per al descans, ens permetria fer
un sol torn de dinar i donar més temps, no només per a menjar, també per a treballar el parar
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taula i la recollida i neteja d’una manera molt més pausada i relaxada. A més, podríem adequar
l’espai molt millor per a aquestes finalitat, tant pel que fa al mobiliari, la decoració, la llum, la
neteja, etc.
Tenint en compte que l’hora de dinar i el descans són moments quotidians molt importants en
aquesta etapa, l’equip vol vetllar per un treball educatiu imprescindible per tal que els infants
agafin l’autonomia necessària i es sentin segurs i confortables, en definitiva, com a casa. Poder
disposar d’un espai adequat a aquests casos, millorarà la qualitat educativa que volem oferir en
el dia a dia dels infants.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Els i les beneficiaris/es d’aquest projecte són totes les usuàries de l’Escola Bressol Municipal.
Especialment els 74 infants de 0-3 anys que poden arribar a quedar-se a dinar i a dormir, de
retruc també a les seves famílies i a les treballadores de la llar.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

S

S’adjunta informe tècnic.

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE
Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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ANNEX:
Aquesta necessitat és compartida pel Servei d’Educació, ja que actualment el servei de
menjador es realitza en l’espai de l’entrada essent un lloc petit en dimensions, a més
de poc idoni.
El Departament d’Ensenyament, en el seu Decret 282/2006 de 4 de juliol, regula -entre
altres apartats- els espais dels centres de la primera etapa d’educació infantil. Tot i que
les superfícies de les aules estan definides en quant a superfície, no ho estan altres
espais, com podria ser el menjador. La única referència que obtenim és el de la sala
polivalent (genèrica, sense especificar) que ha de tenir un mínim de 30m2.
L’historial de la llar diu que, excepte dates puntuals, no es sobrepassa la xifra de 40
infants al menjador.
Quant als serveis complementaris que es demanen, són desitjables però no són tant
imprescindibles com el menjador. El mobiliari es pot aprofitar en part de l’existent,
incloure en el projecte o es podria proveir des de les partides d’inversió del Servei
d’Educació, si fos necessari.
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