
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 35 – CREACIÓ D’UN CASAL INFANTIL  

Entitat/Individual INDIVIDUAL  

Ubicació MIAMI PLATJA  

Valoració econòmica proposada 50.000 € 

Impacte/Objectiu INFANTS  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
La proposta que exposem en aquest projecte és la de dur a terme la creació d'un casal infantil en el nostre municipi. 

Podem definir com a casal infantil, els centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, 

socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva, i que porten a terme un projecte socioeducatiu. El seu objectiu principal 

és garantir el dret de l’infant i del jove menor d’edat al joc i, d’aquesta manera, es col·labora al desenvolupament 

integral de la persona. Aquests centres consten de diferents espais com poden ser: l'espai per als treballs manuals, 

racó de lectura, espai del joc lliure, espai per a les classes de repàs… Són, en essència, espais públics que disposen 

d'un banc de jocs i joguines molt significatives i que s’han escollit amb molta cura per tal que responguin als criteris 

pedagògics educatius que defineix cada projecte. Certament, un espai d'aquestes característiques exerceix una 

funció coeducativa i de responsabilitat en la vida pública i social d'una comunitat. A més a més, cal valorar la funció 

socialitzadora i de diàleg intercomunitari, ja que potencialment contribueix a augmentar i millorar les relacions entre 

una mateixa comunitat. Sobretot hem de tindre clar que ha de donar servei a les famílies amb risc d'exclusió social, 

i fomentar la inclusió de les persones amb necessitats especials. Per últim, podem afirmar, doncs, que els casals 

infantils són espais pensats per promoure les relacions humanes i els valors comunitaris. En aquest sentit, 

s’evidencia els beneficis socials i personals, i a la vegada els hi donem una alternativa als infants del poble, poder 

comptar amb activitats diverses de l'horari escolar. Per acabar, cal afegir que es pot destinar una part del local per 

a realitzar classes de repàs, on s'ajudarà als infants per fer els deures, estudiar per als exàmens o ensenyar 

tècniques d'estudi. Aquestes finalitats es duran a terme a través del desenvolupament d'activitats que ofereix el 

Casal infantil. A continuació veurem algunes de les activitats que es poden dur a terme, encara que no és una llista 

tancada, ja que l'originalitat i la innovació són aspectes fonamentals perquè el casal tingui un bon desenvolupament: 

- Joc lliure: els infants disposaran d'una varietat de materials lúdics, jocs i joguines, amb els que deixin volar la seva 

imaginació. - Tallers: podran ser de lectura, treballs manuals, teatre, expressió corporal... Desenvolupant-se de 

forma setmanal. - Representacions: parlem de narracions i representacions dramàtiques de contes o llegendes, a 

través de titelles, disfresses, música, en aquest cas la participació dels infants serà contínua. - Festes temàtiques: 

celebracions acompanyades de jocs, música, balls... On els infants aniran disfressats en funció de la temàtica de la 

festa, com per exemple carnaval, la castanyada… - Celebracions d'aniversaris: suposa la preparació per part dels 

monitors de l'aniversari, oferint jocs, sorpreses, berenar i petits detalls. - Intercanvi o préstec de joguines. - Classes 

de repàs: tindre a una o dues persones per a poder ajudar als infants a fer els deures o a estudiar per als exàmens. 

- A més a més: karaoke, veure pel·lícules, treure conclusions d'un llibre que hagin llegit… Per acabar afegir que 

s'hauria de plantejar un horari per al casal, aquest horari podria ser: • Durant el període escolar (Setembre, Octubre, 

Novembre, Desembre, Gener, Febrer, Març, Abril i Maig): durant aquest mesos el casal podria obrir: De dilluns a 

divendres: de 16:30h a 19:30h. I el cap de setmana: Dissabte: de 10:00h a 13:00h i de 16:30h a 19:30h. Diumenge: 

tancat. • Durant les vacances d'estiu (Juny, Juliol i Agost): De dilluns a dissabte: de 10:00h a 13:00h i de 16:30h a 

19:30h. Diumenge tancat. • Cal afegir que s'haurà de plantejar unes tasses mensuals per als pares i mares que 

estiguin interessats a fer servir aquest servei. Les tasses hauran d'estar pensades segons les hores que l'infant 

assisteixi al casal. 
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Aquest projecte s'ha pensat per fer-lo al municipi de Miami Platja, preferiblement en una zona que estigui situada al 

centre del poble. Perquè a Miami? Doncs, perquè Miami compta amb dues escoles, l'escola Joan Miró que 

actualment compta amb 335 alumnes matriculats i l'escola Marcel·lí Esquius amb 190 alumnes matriculats. A més 

a més, hem de comptar que, encara que el projecte es desenvolupi en el nostre municipi també pot donar servei a 

altres municipis com pot ser Mont-roig del Camp o l'Hospitalet de l'Infant. Suggeriment d'ubicació: Hem estat 

observant diferents establiments buits al poble i ens hem fixat en un, com concretarem en l'apartat de pressupostos, 

seria convenient que l'espai on es vulgui dur a terme el projecte sigui propietat de l'Ajuntament, per així poder 

estalviar diners en el lloguer de l’establiment. Dit això, hem pogut veure un edifici on es podria fer el projecte a 

l'avinguda Barcelona, 188- Centre comercial l'illa. És un edifici rodó i seria la planta baixa, sempre que sigui de 

l'Ajuntament. 

Com hem comentat abans, perquè el pressupost sigui més viable, l'ideal seria poder aconseguir un local que fos 

propietat de l'ajuntament. Aquest pressupost fa referència a les reformes que s'haurien de fer a l'edifici esmentat a 

la ubicació, (en cas que fos de l'ajuntament) a més a més, s’esmenten totes les despeses que fan falta per poder 

dur a terme la creació del casal infantil. Reformes (lavabos adaptats, pintar…): 38.000€ Mobiliari (taules, armaris, 

prestatgeries…): 5.000€ Equipaments (materials per a les diverses activitats): 5.500€ Equipaments informàtics 

(ordinador, impressora…): 1.500€ TOTAL: 50.000€ 

Aquest projecte beneficia a tots els infants i les famílies del municipi. Els casals infantils hauran d’exercir les funcions 

següents: - Promoure el dret de l’infant i de la seva família a gaudir del joc. - Elaborar i desenvolupar un projecte 

educatiu que fomenti el desenvolupament integral de la persona a partir d’una activitat lúdica i creativa. - Oferir el 

marc i els recursos lúdics adequats als ciutadans perquè puguin desenvolupar activitats lúdiques i d’esbarjo, i afavorir 

actituds solidàries i de tolerància. - Estimular l’afecció a les activitats lúdiques com a eina d’integració social i de 

comunicació intergeneracional. - Fomentar i desenvolupar la relació social sense cap mena de discriminació per 

sexe, cultura, ètnia o religió i afavorir una lliure relació. - Efectuar actuacions dinamitzadores dels diferent grup 

d’usuaris. - Facilitar, en la mesura que sigui possible, els recursos lúdics adequats als usuaris amb disminucions 

físiques, psíquiques i sensorials. Informar i assessorar sobre els usos de la joguina i els jocs. • Objectius dels casals 

infantils: Aquests establiments, per tal de respondre a la seva funció socioeducativa, es plantegen els objectius 

generals següents: - Educar en el temps de lleure. - Afavorir el desenvolupament integral de l’infant. - Fomentar una 

visió diferent de l’activitat lúdica i de la joguina en tots els sectors de la població. - Afavorir la comunicació de l’infant 

amb els adults. Orientar les famílies en el món del joc i de la joguina. - Donar servei a les famílies amb risc d'exclusió 

social, i fomentar la inclusió de les persones amb necessitats especials. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☐                  DENEGADA ☒    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  
☒ Competència municipal 
☒Concreta i avaluable econòmicament 
☐ Inversió 
☒ Viable tècnicament  
☒ No planteja accions insostenibles 
☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 
☐No sobrepassa els límits econòmics  
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 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és denegada perquè sobrepassa els límits establerts i 

contempla la contractació d’un servei de monitoratge i dinamització per dur a terme les activitats especificades en el 

projecte.  

Com bé s’apunta en la proposta, la tinença d’un local municipal a disposició és la clau de volta perquè aquests tipus 

de propostes siguin viables. 

El cas concret que es proposa, “planta baixa de l’edifici rodó de l’Illa”, no és propietat municipal, i per tant un lloguer 

ja suposaria estar fora del criteri “inversió”, i la compra representaria sobrepassar els límits econòmics.  

Com en altres propostes que requereixen un local com a base del projecte, lamentablement en els presents 

pressupostos participatius, s’ha de denegar la proposta. 

En aquest sentit, el consistori en pren nota, per a properes actuacions a definir. No obstant això, la Comissió Tècnica 

informa que existeix la possibilitat de formalitzar una entitat i així poder sol·licitar la cessió d’espais municipals i 

poder dur a terme activitats puntuals relacionades amb la proposta. 


