
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

15. Adaptació de parcs infantils perquè siguen inclusius.

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

Perquè jugar és un dret de la infància i una obligació dels adults fer complir aquest 
dret.

Perquè ara mateix al poble no hi ha aquest tipus de parcs inclusius i tots els xiquets i 
xiquetes han de jugar en una mateixa àrea de jocs. No tenim cap tipus de gronxador 
adaptat.

PER A QUÈ? Objectius I resultats. PER A QUI? Beneficiaris/àries

Per aquestes qüestions importants:

1 ) Per educar la gent i els menuts en la igualtat i fer-los veure que tots som iguals i 
tenim els mateixos drets, malgrat les diferències físiques i psíquiques.

2) Conscienciar la societat benicarlanda que l'accessibilitat és un valor base de tota 
àrea urbana.

3) Que els menuts amb diversitat funcional puguen tindre un parc al centre del poble i 
facilitar a les famílies uns punts concrets i cèntrics per anar-hi.

Considerem que seria bo col·locar uns gronxadors a la plaça de la Constitució o al 
parc del carrer de Jacinto Benavente (davant del col·legi La Salle).

Som sabedors  que aquesta demanda s’està estudiant  per part de l’Ajuntament i que hi ha un
pla   previst,  però  entenem que  és   a  llarg   termini  i  la  proposta  que  fem és  d’adaptació
immediata, per jugar ara mateix . 



COM? Metodologia

Incloure gronxadors adaptats, cautxú a terra i senyalització adequada.

A la vegada, és convenient fer un comunicat als centres educatius (fullets informatius 
amb dibuixos) que expliquen quin ús té i a qui va dirigit. 

QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 …
Act. 1
…

QUANT? Pressupost

El que val un o dos gronxadors adaptats i la seua col·locació. 


