
 PROPOSTA 
 PRUSSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 

 Nom i cognoms 
 Sheila Vinós Parrilla 

 DNI: 
 47683814F 

 Domicili a efectes de notificació 

 Avda de les basses, 35 

 Població  Codi postal 

 Vilanova de Segrià  25133 

 Correu electrònic  Telèfon 

 sheilavinos@gmail.com  630141837 

 Actua en nom propi o en representació 

 representació 

 A qui representa: nom de l’associació, ens, grup o menor 

 AMPA Vilanova de Segrià 

 Població  Codi postal 

 Vilanova de Segrià  25133 

 Correu electrònic 

 ampa.vilanovadesegria@gmail.com 

 TITOL DE LA PROPOSTA 

 Parc d’interior 

 DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA (QUÈ VOLDRIA FER) 

 Disposar d’un espai tancat per poder anar amb els nens/es els dies d'hivern i els que fa 
 mal temps. La idea és que sigui un espai equivalent als parc infantils que hi ha a l’aire 
 lliure però en espai tancat, on hi puguin anar els nens/es acompanyats cadascú del seu 
 responsable. 



 L’espai d’exemple seria el magatzem municipal que hi ha a Avda. Catalunya, de superfície 
 aproximada 260m2. 

 Amb la premisa que l’espai ha de poder ser utilitzat per altres activitats, en cas de 
 necessitar-ho el material es pot deixar tot recollit en la zona del fons, ocupant 
 aproximadement una zona de 50m2 i deixant lliure la resta. 

 L’horari habitual d’obertura podria ser: de dilluns a divendres de 17 a 19h i a valorar 
 algunes estones del cap de setmana. 

 Al ser un espai tancat es proposen espais d’activitats adaptades a aquest entorn, 
 adjuntem esbòs de distribució: 

 Rebedor:  a  l’entrada  l’esquerra:  6  penjadors  de  paret,  de  10  ganxos  cadascun.  Disposats 
 3  a  l’alçada  dels  nens,  3  per  sobre  a  la  dels  adults.  3  cubells  per  deixar  paraigües  els  dies 
 de pluja. 

 Llibreria  i  jocs:  A  continuació,  a  l’esquerra,  3  estanteries  de  76x196x33  amb  4  prestatges, 
 i  portes  a  la  part  inferior.  Serviran  per  exposar  llibres,  còmics…  i  per  guardar  jocs  de  taula 
 i similars. 

 A la vora, pissarra blanca de dues cares, amb rodes per poder-la transportar per la sala 
 amb calaixos per emmagatzemar, bolis, imants de la pissarra… Amb aquesta poden 
 dibuixar, escriure o fer jocs com “el penjat” o “pictionary” 

 Chill out: A mà dreta davant dels lavabos: zona de 30m2 sobre gespa artificial amb 
 conjunt de sofàs de bambú amb coixins. Els coixins són foscos i resistents a les taques. 
 Pensada com a zona de descans, lectura, comunicació… La zona delimitada amb 2 
 biombos a cada lateral per donar-li privacitat i separar-la dels lavabos. 

 Zona infantil: 20m2 a continuació de la pissarra a mà esquerra. Amb 12m2 de terra tou 
 de peces puzzle de goma eva, imitació fusta. A sobre sofà raconer amb tauleta d’alçada 
 infantil. Llibreria infantil amb forma de tipi amb 3 estanteries i bosses laterals.  Fora del 
 terra tou, 3 tauletes infantil amb un banc doble i 2 cadires cadascuna. Els bancs  a més 
 tenen espai d’emmagatzematge a sota. 

 Zona Joc Simbòlic: a continuació a mà esquerra 40m2 sobre terra de goma esportiva de 
 4mm.Amb Caseta amb cuina, mercat, taller d’inventor/a, taller de fuster/a, taller brico 
 kids, kit construcció i 3 baüls d’emmagatzematge. Tot de fusta. 

 Davant, a mà dreta 20m2, sobre terra esportiu, amb taula de ping pong. plegable i amb 
 rodes. 2 jocs de pales i pilotes. 

 Zona taules: 40m2 disposats a mà dreta amb 4 taules plegables de 180 x 72 x 72 cm i 8 
 bancs de 180 x 26 x 42 cm. Espai per berenar, jocs de taula, deures, manualitats i seure 
 els pares. Amb 3 paperes de reclicatge. 

 Parc infantil: 30m2 sobre terra esportiu amb parc de fusta, composat de caseta elevada 



 amb rascaculs, 2 gronxadors i zona d’equilibris. 

 Rocòdrom: 16m2 al fons a la dreta. amb 30 peces disposades a la paret a baixa alçada. 

 El pressupost també inclou 4 grades de 1,50 x 117 x 118. Aquestes es poden disposar 
 de diferents maneres, pel que poden servir com a espai de lectura alternatiu, grades per 
 si es fan lectures de contes, espectacles… 

 Manca valorar si cal sistema per escalfar l’espai i revisar la necessitat 
 d’il·luminacions  específiques. 
 Com  que  l’espai  té  sostres  alts,  per  reduïr  la  fuita  d’escalfor  i  fer-lo  més  acollidor, 
 s’inclou  en  el  pressupost  6  teles  de  lona  rectangulars  de  6m*8m,  que  poden 
 desmuntar-se en cas  de necessitar més alçada per altres  usos de la sala. 

 Tots  els  terres  de  gespa  i  goma  esportiva,  són  en  tires  pel  que  es  poden  enrotllar 
 per  guardar-los  quan  calgui.  La  de  l’espai  infantil,  tipus  puzzle  de  goma  eva  també 
 es pot  apilar desmuntada. 

 Els materials fins aquí descrits ascendeixen a 14.920€ aprox. 

 Afegir import de 580€ per compra de jocs de taula, cooperatius i alguns materials 
 (retoladors, guixos…). 

 Inclouríem també partida de 500€, per les possibles despeses de transport i si falten 
 alguns materials accessoris (per penjar els toldos, anclar rocodròm, cintes addesives per 
 fixar les tires dels terres entre si…) 

 OBJECTIUS DE LA PROPOSTA ( PER A QUÈ) 

 Dotar al municipi de materials i un espai interior pensat pels infants des de 0 
 a  12 anys, complementari a l’oferta exterior que hi  ha. 

 L’espai afavorirà la seva interacció i de les families, creant comunitat. 

 PRESSUPOST APROXIMAT ( IVA INCLÓS) 



 16.000€ 

 LLOC ( si és el cas) on? 

 Magatzem municipal d’Avinguda Catalunya o similars 

 Documents que vull aportar 

 X Croquis x Pressupost 
 Foto del lloc Altres ........................ 

 Signatura: 

 Nom i cognoms de qui signa: Sheila Vinós Parrilla 


