
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Participació 

Altres serveis que hi col·laboren: 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Desenvolupar el projecte “Fem art, 
fem cultura, fem barri” destinat als nens i nenes del 

barri 
 

NOM BARRI: Sant Narcís 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: Sant Narcís  

Quantitat assignada al barri: 51.469 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 

La graella d’activitats es dissenya conjuntament entre els tècnics de les 
associacions que desenvolupen les activitats i els membres de la 
Coordinadora d’AMPAs. Les activitats del programa “Fem art, fem 
cultura, fem barri” es concreten en les Activitats Extraescolars Artístiques 
i Culturals que es realitzen dos dies a la setmana de 17 a 18 
hores (cicles inicial, mitjà i superior) i de 18 a 19 hores (secundària) als 
Equipaments Municipals de Santa Eugènia i Sant Narcís. Les activitats es 
decideixen i pacten cada curs acadèmic i inclouen entre altres: 
• Sensibilització Musical per als alumnes de cicle inicial 
• Descobrim els secrets de la Pintura per als alumnes de cicle inicial i 
cicle mitjà 
• Dansa Creativa per als alumnes del cicle mitjà 
• Ball per als alumnes ESO 
• Cant Coral per alumnes de cicle mitjà i superior i ESO 
• Teatre per alumnes de cicle mitjà i superior i ESO 
• Guitarra per alumnes cicle superior i ESO 
Les activitats incloses en el Programa “Fem art tot l’any” es 
desenvolupen els diferents casals que cobreixen les necessitats de les 
famílies quan el període lectiu de les escoles no coincideix amb el 
calendari laboral de la majoria de pares. Aquests casals ofereixen 
activitats didàctiques i esportives de qualitat a preus molt assequibles a 
totes les famílies que ho necessiten. Aquests Casals es fan de 9-13 h. i de 
15-17 h. amb servei de menjador per a les famílies que ho necessitin. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 
 

 

INFORME TÈCNIC: 

Viable tècnicament i econòmicament 
 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Concepte i cost: 
Monitoratge (10 monitors x 30 setmanes x 2h. setm. x 25 €/h.)  =15.000 € 
Programa mobilitat (7 monitors x 30 setmanes x 2’5 h. setmanals x 17 € 
hora) = 8.925 € 
Assegurança infants (250 x 4 €) = 1.000 € 
Material necessari pel desenvolupament de les activitats  = 1.000 € 
Programa Fem art tot l’any (inclou casals pels períodes no lectius) = 
2.000€ 
Finançament: 
Famílies (100 € x 150 places) = 15.000 € 
Pressupostos Participats = 12.925 € 
 
TOTAL Projecte 27.925 €. Dels Pressupostos Participats: 12.925 € 
 


