
 

PPT ANNEX I. INVENTARI D’INSTAL·LACIONS 

L’Ajuntament adscriu a la prestació del servei d’atenció a la primera infància les instal·lacions 
de les dues escoletes que es detallen a continuació. 

1. EEI Pou de sa Lluna (Artà) 

L’escoleta Pou de sa Lluna està ubicada a Artà, camí de Can Canals, s/n, CP 07570. 

Es tracta d’un edifici d’una sola planta amb una superfície general de 695,5 m2, més 139,5 m2 
de porxos, la qual cosa suposa una superfície total construïda de 835 m2. També compta amb 
un pati exterior. 

L’edifici consta de les dependències següents: entrada, una sala de professorat, un bany per a 
persones adultes, una sala de cotxets, dues aules de 0-1, dues aules d’1-2 anys, un bany d’1-2 
anys, dues aules de 2-3 anys, un bany de 2-3 anys, passadís, espai polivalent, magatzem, sala 
de neteja, dues dependències per a instal·lacions, i un pati exterior. 

Les superfícies de les dependències construïdes són les següents: 

Nom/descripció Superfície útil (m2) 

Entrada 38,0 m2 

Sala de professorat 23,8 m2 

Sala de cotxets 7,8 m2 

Bany per a persones adultes 9,7 m2 

Aula de 0-1, amb zona dormitori 47,9 m2 

Aula de 0-1, amb zona dormitori 47,9 m2 

Aula d’1-2 50,0 m2 

Aula d’1-2 50,1 m2 

Bany d’1-2 10,0 m2 

Aula de 2-3 50,2 m2 

Aula de 2-3 50,2 m2 

Bany de 2-3 10,0 m2 

Passadís 28,2 m2 

Espai polivalent 181,4 m2 

Magatzem 10,4 m2 

Sala de neteja 5,4 m2 

Instal·lacions 1 5,4 m2 

Instal·lacions 2 11,0 m2 



 

 

 

2. EEI Estrella de Mar (Colònia de Sant Pere) 

El centre està ubicat a la Colònia de Sant Pere, carrer del Vent del Nord, s/n, CP 07579. 

Es tracta d’un edifici d’una sola planta amb una superfície total construïda de 565,96 m2, 64,67 
m2 dels quals corresponen a porxos. Compta, també, amb un pati exterior de 734,76 m2. L’EEI 
municipal Estrella de Mar i el CEIP Rosa dels Vents comparteixen l’ús de l’edifici. 

Les superfícies de les dependències utilitzades per l’EEI Estrella de Mar són les següents: 

Nom/descripció Superfície útil (m2) 

Entrada  17,03 m2 

Aula de l’escoleta 45,49 m2 

Bany de l’escoleta 5,94 m2 

Porxo II 16,82 m2 

Bany per a persones adultes 6,52 m2 

Gimnàs 61,89 m2 

Distribuïdor I 10,00 m2 

Distribuïdor II 54,28 m2 

 

  



 

PPT ANNEX II. INVENTARI D’EQUIPAMENTS 

 

EQUIPAMENT DE L’EEI POU DE SA LLUNA (ARTÀ) 

1. AULA DE NADONS  

Unitats Descripció 

      7   
Bressols de fusta natural, amb altura de somier regulable i rodes mida aprox. 125 x 
65 cm 

     7  Protectors contorn de bressol de roba encoixinada 

      7   Matalassos amb revestiment ignífug m2 (mida 120 x 60 cm aprox.) 

      7   Protectors de matalàs, amb elàstic de suport als angles 

    12   Llençols inferiors per a matalàs de 120 x 60 cm, cotó 100 %, color blanc 

    12   Llençols superiors per a matalàs de 120 x 60 cm, cotó 100 %, color blanc 

    10   Mantes per a bressols, aprox. 330g/m2 (colors diversos) 

      1   
Matalàs canvi de bolquers, amb coixí corbat de seguretat, de 70 x 50 cm aprox., 
gruix de 5 a 10 cm 

      1   Escala canviador amb graons amples (altura aprox. 80 cm) 

      1   Mirall de seguretat, marc de fusta, color natural, de 100 x 80 cm aprox. 

      1   Barra d'equilibri per alçar-se de fusta color natural de 120 cm aprox. 

      1   
Tapís terra 140 cm x 2 m, color blau o cel, d'escuma de polièster recoberta de tela 
revestida (2 cm de gruix) 

      5   Coixins desenfundables, mides aprox. 60 x 60 cm 

      3   Trones, altura regulable, seient amb tela plastificada desenfundable i rentable 

      3   Hamaques nadons. Funda desmuntable i rentable. Regulable en diferents posicions 

      1   
Taula en forma de mitja lluna, potes de fusta, estructura superior de fusta 
estratificada, altura 40 cm del terra 

      4   
Cadires amb braços, potes de fusta, seient de fusta estratificada, altura del seient 
de 21 cm 

      1   
Cadira educadora amb rodes, regulable en altura o altura del seient de 30-40 cm 
del terra, amb fre 



 

      1   Penjador per a 7 places, amb triple ganxo i casellers a sobre, color natural 

      1   Gelera petita 

      1   Microones 

      2   Escalfador de biberons 

      1   Contenidor inodor de bolquers 

      1   
Moble alt, 180 cm altura aprox, llargària aprox. 85 cm, amb portes i prestatges 
interiors 

      1   
Moble  d’altura aprox. 80 cm, llargària aprox. 100 cm, amb prestatgeries i cubetes 
per col·locar  

      1   Moble baix 

      1   Tauler d’anuncis 

 

2. AULES D’1-2 ANYS 

Unitats Descripció 

    20   Llençols per a llitets apilables, fixació amb elàstics als quatre angles, color blanc 

      4   
Tapís terra 150 cm x 2 m, d'escuma de polièster recoberta de tela revestida (2 cm 
de gruix)  

      2   Miralls de seguretat, marc de fusta natural, de 100 x 80 cm aprox. 

    18   Cadires amb potes de fusta, seient de fusta estratificada, altura del seient de 26 cm 

      6   
Cadires amb braços, potes de fusta, seient de fusta estratificada, altura de seient 
de 26 cm 

      4   
Taula rectangular, potes de fusta, estructura superior de fusta estratificada, altura 
46 cm del terra, 120 x 60 cm  

      2   
Cadires educadora amb rodes, regulable en altura o altura del seient de 30-40 cm 
del terra, amb fre 

      1   Matalàs de canvi de bolquers, de 104 x 70 cm aprox., gruix de 4 cm 

      1   Contenidor inodor de bolquers 

      2   Penjador per a 12 places, amb triple ganxo i casellers a sobre, color natural 



 

    10   Coixins desenfundables, mides aprox. 60 x 60 cm 

      1   
Moble  d’altura aprox. 80 cm, llargària aprox. 100 cm, amb prestatgeries i cubetes 
per col·locar  

      1   
Moble d’altura aprox.110 cm, llargària aprox. 100 cm, amb dues portes i dues 
prestatgeries superiors 

      2   Tauler d’anuncis 

  

3. AULES DE 2-3 ANYS 

Unitats Descripció 

      2   Miralls de seguretat, marc de fusta natural, de 100 x 80 cm aprox. 

      4   
Tapís terra 140 cm x 2 m, color blau o cel, d'escuma de polièster recoberta de tela 
revestida (2 cm de gruix) 

    36   Cadires amb potes de fusta, seient de fusta estratificada, altura del seient de 26 cm 

      4   
Taula rectangular, potes de fusta, estructura superior de fusta estratificada, altura 
de 46 cm del terra, de 120 x 60 cm 

      2   
Taules rodones, potes de fusta, estructura superior de fusta estratificada, altura de 
46 cm del terra 

      2   
Cadires educadora amb rodes, regulable en altura o altura del seient de 30-40 cm 
del terra, amb fre 

      1   Matalàs de canvi de bolquers,  de 104 x 70 cm aprox., gruix de 4 cm 

      2   Penjador per a 18 places, amb triple ganxo i casellers a sobre, color natural 

      2   Tauler d’anuncis 

      1   Moble biblioteca infantil amb rodes, doble cara útil, altura aprox. 1 m 

    10   Coixins desenfundables, mides aprox. 60 x 60 cm 

      1   
Moble  d’altura aprox. 80 cm, llargària aprox. 100 cm, amb prestatgeries i cubetes 
per col·locar 

      1   
Moble d’altura aprox.110 cm, llargària aprox. 100 cm, amb dues portes i dues 
prestatgeries superiors 

 

 



 

4. SALA DEL PERSONAL EDUCADOR 

Unitats Descripció 

      1   Taula de reunions, capacitat per a 8 pers.  

      6   Cadires  per a mestres o visites, seient entapissat, potes d’acer 

      1   Taula despatx/ordinador amb calaixos, d’1,50 m 

     1 Ordinador de sobretaula, fix 

     1 Fotocopiadora (amb funcions d’impressió, fotocòpies i escàner) 

1       Cadira  de despatx amb espatlera i rodes, sense braços 

      1   Moble arxivador (de carpetes penjants) de quatre calaixos amb clau 

      1   
Moble d’altura aprox. 110 cm, llargària aprox. 100 cm, amb dues portes i dues 
prestatgeries superiors 

      1   
Moble alt, amb portes de vitrina a la part superior i de fusta a l’inferior, amb 
prestatges interiors, de 180  cm altura aprox., llargària aprox. 85 cm 

      1   Penjador de peu de sis ganxos 

      1   Tauler d’anuncis 

 

5. REUNIONS I ACTIVITATS AMB FAMÍLIES 

Unitats Descripció 

    46  Cadires de reunió, apilables, potes d’acer, seient de plàstic 

1 Dispensador de sabó, clavat a la paret, per al bany de persones adultes 

1 
Dispensador de paper eixugador de mans de rotllo, clavat a la paret, per al bany de 
persones adultes 

6. MATERIAL TOU, DE RACONS I DE PATI 

Unitats Descripció 

1 Parc de joc interior: estructura de fusta que combina escala, rampa, tobogan i túnel 

      1   

Conjunt de material tou per a activitats motrius, de 16 elements combinables de 
mòduls d’escuma recoberta i tapissos que permeten als infants desplaçar-se, pujar i 
baixar graons, reptar, pujar i baixar rampes, etc., de material ignífug i resistent. Els 
tapissos complementaris tenen un gruix aprox. de 6 cm 



 

 

EQUIPAMENT DE L’EEI ESTRELLA DE MAR (COLÒNIA DE SANT PERE) 

 

      1   
Conjunt de tapissos. 6 elements de diferents mides que es poden combinar i formar 
un tapís gros d'una mida aprox. de 200 x 200 cm. Gruix dels tapissos de 4 cm. 

      1   
Lot de joc simbòlic: 1 cuineta de fusta, 1 supermercat  de fusta amb aliments, 1 
garatge amb lot de vehicles. Racó sala d’estar: 2 sofàs + 4 butaques + 2 pufs (altura 
del seient de 17 cm) d’espuma de poliuretà de 25 kg 

      1   
Lot joc de pati: 2 tobogans de distinta mida de plàstic, 3 balancins de plàstic, una 
caseta de joc exterior de fusta (mida aprox. 170 x170 cm) 

1. MOBILIARI I CONDICIONAMENT D’AULA 

Unitats Descripció 

      2  Taules semicirculars, potes de fusta, estructura superior de fusta estratificada 

     2 Taules rectangulars, potes de fusta, estructura superior de fusta estratificada 

      1  Taula quadrada petita 

      12  Cadires de talla gran, potes de fusta, seient de fusta estratificada 

    4   Cadires de talla petita, potes de fusta, seient de fusta estratificada 

   1   Conjunt de seients d’espuma de poliuretà: 5 cadires, 1 sofà i 2 coixins 

5 Prestatgeries: 3 d’aula i 2 a la sala de material 

7  Trones 

1 Penjador (16 unitats) 

      1   Mirall de seguretat a l’aula 

      1   Moble canviador amb escala de graons amples (altura aprox. 80 cm) 

      2   Miralls de bany a l’aula 

      1   Banqueta de fusta 

      1   Moble per al material d’aula 

      5   Llitets apilables 



 

 

    1 Tauler d’anuncis 

   1 Moble biblioteca d’aula 

      2  Mobles sabaters 

      2  Mòduls contenidors 

      1   Cortina separadora d’espais 

1 Microones 

      3   Papereres 

      3  Estores 

      1  Contenidor inodor de bolquers  

      1   Farmaciola 

      1 0  Contenidors per al material personal d’higiene dels infants 

  

2. MATERIAL DE RACONS I DE PATI 

Unitats Descripció 

1 
Lot de motricitat gruixada: 2 tricicles, 2 passejadors, 3 motocicletes, 1 joguina 
d’arrossegar, 1 maleta de peces geomètriques 

      1   
Conjunt de material tou per a activitats motrius: 6 tapissos, una escala d’espuma de 
poliuretà, un túnel de 4 peces, 2 rampes de poliuretà, 1 escaló de poliuretà, 1 
canastra amb peces d’espuma (cilindres, pilotes, cèrcols) 

      1   
Lot d’instruments musicals: 2 tambors, 2 triangles, 4 maraques, 2 cascavells, 1 caixa 
xinesa, 1 platets, 1 xilòfon, 2 campanes, cascavells de mans i peus 

      1   
Lot de joc simbòlic: 1 caseta de plàstic, 1 cuineta, estris de cuina, 1 post de planxar + 
1 planxa, 1 bressol, 5 pepes + 2 cotxets, caixa de titelles, 1 teatret de fusta, 1 teatret 
de tela, lot de 20 vehicles, contenidor de 30 animals, 1 granja LEGO 

      1   
Lot de motricitat fina: 14 puzles encaixables de fusta, 5 circuits de bolles, espirals, 3 
jocs d’apilar, 2 jocs d’enroscar, 1 joc d’enfilar, 1 sac de peces grosses, i 2 jocs 
d’enganxar 


