
ESPAI PROPOSTES Descripció COST TOTAL

ESPAI SONOR (auditiu-musical) 

Racó Musical

Material: pintura per a protegir els 

elements que formen part del racó 

musical. Vernís i brides per 

aguantar les peces a la reixa de 

l’escola, que hauran de substituir-

se sovint.

TOTAL €:

Tubs PVC i pallets de plàstic: 

50€

Demanat a la subvenció: vernís i 

pintura. 

Assumim que les families poden 

aportar diferents elements com

cullerots de plastic i fusta.

ESPAI VESTIBULAR (Hamaca) Per treballar el sentit vestibular 

(oïda intern) es pot donar un 

ventall de material des de petits 

gronxadors, fins hamaques. 

TOTAL €:

- Gronxador de plat 18,87€

- Llit elàstic de sòl Ø 2,4 m 350€ 

- Gronxador Tradicional 18,50€ 

- Hamaca familiar de cotó 99’5€ 

(demanada a la subvenció la 

corda de cotó per a fabricar-la 

nosaltres)
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ESPAI DE CALMA (Cintes als 

arbres)

● Amb l’elaboració d’aquesta 

proposta de joc de pati es busca 

crear un espai amb la funció de 

refugi-amagatall “al descobert”, on 

els i les alumnes puguin gaudir de 

diverses situacions de joc dins els 

espais que es creen amb les 

cintes de colors. 

● Un dels objectius és que 

aquesta proposta convidi a jocs 

imaginatius i joc simbòlic, 

cohesionant les relacions 

establertes entre alumnes. 

● Amb aquesta proposta es pretén 

oferir espais on puguin entrar, 

sortir, amagar-se, aillar-se, etc., 

tots sols o compartint l’experiència 

amb d’altres infants. 

Demanats a la subvencio les 

cintes i els aros.

http://playgroundsfunforkids.com/indoor-playground-for-kids/
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ESPAI DE CALMA (tipi de tela) L’estructura de troncs que formen 

el tipi hauran d’anar encaixats a 

terra, enterrats en un forat, i units 

per la part superior amb una 

corda. 

Un cop creada l’estructura, cal 

folrar-la amb la malla d’ocultació, 

que s’unirà als troncs amb unes 

brides donant forma i cos al tipi. 

Es deixarà un espai sense folrar 

per crear l’accés a l’interior. 

TOTAL €:

- Llistons de fusta d'avet polit: 

Mesures 22x100 mm. Longitud

2400mm, preu 5,99€/u.x5= 

29.95€

(demanats a la subvencio les 

malles d’ocultacio, la corda i les 

brides)
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ESPAI DE CALMA (tipi gegant) ● Amb l’elaboració d’aquesta 

proposta de joc de pati es busca 

crear un espai amb la funció de 

refugi-amagatall, on els i les 

alumnes puguin gaudir de 

diverses situacions de joc dins els 

espais que ofereixen les 

estructures dels tipis. 

Tipi de 3 metres de diàmetre, amb 

7 mts2 de capacitat. 

TOTAL €:

- Preu del tipi: 550€

El preu inclou la tela de coberta

i els 11 pals que requereix el 

muntatge. 

- Transport: 100€

- Muntatge: 60€
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ESPAI DE CALMA (caseta de 

fusta)

“La caseta de madera Heidi de 

1,63 m2 está fabricada con 

madera de pino nórdico de alta 

calidad y por esa razón damos en 

todos nuestros productos low cost

2 años de garantía.

Esta caseta de madera tiene 

cristales con plexiglás para que 

pueda entrar la luz del sol y 

iluminarla toda por dentro.

Tiene el tejado a dos aguas para 

darle un mayor encanto en su 

diseño. Nos gusta mucho poder 

hacer este tipo de casetas 

infantiles porque los niños 

también necesitan su espacio 

para poder jugar con sus 

juguetes.”

TOTAL €:

- Caseta (inclós transport): 169€

Fàcil muntatge.

Falta fer estimació del planxer per 

a fixar la caseta la terra.
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ESPAI DE CALMA (Tel·ler 

Gegant)

Cinta satinada llisa de colors 

variats de 50 mm.

Demanades les cintes a la 

subvenció

ESPAI TÀCTIL (Sorral) Desenvolupar el sentit tàctil, amb 

activitats sensorials com és jugar 

amb la sorra o material natural 

(pedretes, pals de fusta, troncs,.. ) 

amb diferents textures. El 

desenvolupament del tacte facilita 

la comprensió i afavoreix 

l’aprenentatge. A més, la destresa 

manual és essencial pel procés de 

lecto-escriptura.

TOTAL €: (Sorral de 5x4m)*

- Muntatge sorral: 550€

- Materials: 300€

- Sorra: 100€ (demanat a la 

subvencio)

- Transport Materials: 180€

- Fer el forat de 80cm: aprox 

1500€: maquinaria, operaris 

4 dies.

(*falta pressupost detallat final 

incloent mà d’obra)

Demanats a la subvencio la sorra i 

el tendal d’estiu
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ESPAI VISUAL (jocs 

tradicionals)

Diferents circuits dintre del pati. 

Joc pintat al terra.

Demanada pintura a la subvenció

ESPAI LATERALITZACIO 

(Pissarres)

La  lateralitat intervé de forma 

directa en l’organització jeràrquica

del sistema nerviós central, i  és

fruit de la distribució de les 

funcions dels dos hemisferis i de 

la forma en que l’hemisferi dret i 

l’esquerra es distribueixen el 

processament de la informació.  

Gràcies a aquesta organització, 

l’escorça cerebral pot dedicar-se a 

l’aprenentatge conscient de tot el 

que és nou.

Les pissarres ajuden a no 

interferir o alterar el procés de 

lateralització.

(Demanat a la subvencio el cost 

de la pintura per a fer les pissares 

i els guixos)
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ESPAI PROPIOCEPTIU Essencial i bàsic pel: to muscular, 

nivell d’activitat adequat, esquema 

corporal, precisió i destresa de 

moviment, dissociació, 

coordinació, fluïdesa, força i 

velocitat, estabilitat articular i 

contracció muscular. 

Indispensable pel bon control 

motor i planificació motora.

Ens permet ser conscients on està 

cadascuna de les parts del nostre 

cos, i ens dona la possibilitat de 

portar a terme “ajustes” posturals. 

TOTAL €:

Pedals d’equilibri 44€

Rocòdrom: 

- 35 preses 80Euros Amazon

- 120 preses 70 Euros Eclipse 

Pressa.com

- 58 preses 105 Euros. Tophold

Falta pressupost per al terra de 

goma.

Demanada subvencio per a les 

gomes elàstiques i els 

penumàtics.
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ESPAI VERD (hort-jardí) Plantes de temporada: espigol, 

farigola, alfàbrega, romaní i 

orenga, un total de 48 plates a 2€ 

96€

Canvi de substrat  8 sacs de 

50Lx11€ 88€

TOTAL €:

- Canto rodat: 100 sacs de 

20kg per cobrir 50m2 

(tamany de 20 a 40mm). 

5,95€x100=595€

- 6 horts urbans a 74€/cu en 

total: 444€

- 6 Regadores plàstic de 1,5l: 

6x5€: 30€

- 6 guants: 6x4=24€

- 6 pales/rastells: 6x13€= 78€

Demanats a la subvencio les 

plates aromàtiques (espígol, 

farigola, alfàbrega, menta, romaní, 

orenga) i el substrat.
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JOC SIMBÒLIC (cuineta) Cuineta amb prestatges, carrilló

de vent de bambú, pantalla de 

dibuix d’esborra fácil i petita

jardinera. Dim 160x70x115cm.

Proveïdor: Hermex

TOTAL €:

396,88€

TOTAL 5.878€


