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Nom icognoms

Amàlia Sirés Borràs

Domicili a efectes de notificació
Avinguda Catalunya s/n

Població
Vilanova de Segrià

Correu electrònic
asires@xtec.cat

Actua en nom propio en representació
Representació

A qui representa: nom de l'associació, ens, grup o menor
Escola Vilanova de Segrià

Població
Vilanova de Segrià

Correu electrònic
c5005065@xtec.cat

DNI/T. RESIDÈI.ICI¡¡
PASSAPORT

408801452

Codi postal
25133

Telèfon
661473922

Codi postal
25133

TITOL DE LA PROPOSTA

El nostre pati.

DEFTN|CTO DE LA PROPOSTA (OUÈ VOLDRTA FER)

El nostre Projecte Pati vol millorar l'aprofitament dels espais exteriors de l'escola; dissenyant
zones adequades als aprenentatges, a les necessitats i als interessos dels nostres nens i nenes

Volem avançar cap a la creació d'un espai diversificat que faciliti la interacció, que motivi a
descobrir, investigar, aprendre, imaginar ... Un espai integrat amb la natura i que potencii
valors educatius, ecològics i sostenibles. Un espai en sintonia amb el projecte d'escola que

estem duent a terme.
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oBJEcnus DE LA pRoposrA ( pER A ouÈ)

-Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l'espai exterior de
l'escola.
-Distribuir l'espai en zones diversificades amb un disseny acurat que propicii el joc lliure i

simbòlic.
-Millorar l'equipament del pati amb material més divers, zones polivalents de reunió, circuits
psicomotrius, ...

-Promoure la realització al pati d'activitats individuals, en petit o gran grup: presentació d'un
projecte, expressió artística, observació del medi natural, lectura de contes, ...
-Fomentar la participació de la comunitat educativa en l'elaboració del projecte.

PRESSUPOST APROXTMAT ( rVA TNCLOS)

LLOC ( si és el cas) on?

Al pati de l'Escola Vilanova de Segrià

Documents que vull aportar
Croquis É
Foro oer iloc E]

Signatura

Pressupost ¿¡

!i[ar,nor¡0. ðs

/\IITES

Nom i cognoms de quisigna: Amàlia Sirés Borràs

TOTALDESCRIPCIÓ

Terra d'escorça per l'espai Àgora 1..780

549,95Troncs per seure per l'espai Àgora i Ecotravessa

Gespa artificial per l'espai Psicomotricitat 2.400
Cautxú per l'espai Creatiu 4.800

Jocs pintats a terra per un especialista 900

Mobiliari espai Creatiu r.282
455,70Taules de pícnic

Material informàtic 7.481,96

36scaseta de fusta nens

Casetes de fusta ocells 20

1,19Bagul resina

Tendal pati petits (damunt cuíneta) 379
467,39Jocs i joguines de pati

15.000 €
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