Inici del període d’inscripció a l’escola infantil Sa Miranda per al curs 2014/15

El mes de maig, les famílies de Formentera interessades a sol·licitar plaça a l’escola infantil Sa
Miranda, poden dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Formentera de
dilluns a dissabte (de 9 a 14 hores) per tramitar tota la documentació.

L’inici del procés d’admissió i matriculació d’alumnes és a partir del dia 5 de maig i finalitza el
16 de maig. Una vegada iniciat el tràmit, la llista provisional d’admesos es publicarà el dia 5 de
juny i, un cop ateses les reclamacions, la matriculació es durà a terme del 23 al 25 de juny.

Enguany, s’oferten un total de 40 places per a infants del primer cicle d’educació infantil (de
zero a tres anys), 4 places mes que el curs escolar anterior. A aquestes 40 places de nova
creació, s’hi han de sumar els 32 nens en la franja d’edat de 1-2 anys i els 8 nadons, que
actualment ja compten amb plaça a l’escola infantil i que, amb les noves matriculacions, farà un
total de 80 alumnes, una xifra que pot variar en funció de la distribució per grups.

Un cop rebudes totes les sol·licituds d’escolarització, és la mateixa escola qui distribueix els
alumnes en grups amb la finalitat de donar cabuda a un major nombre de famílies.

Les places s’hauran de sol·licitar en el període establert, adjuntant-hi els documents que
acreditin la data de naixement de l’infant, entre altres documents i les circumstàncies al·legades
per a la valoració. Recordem que Sa Miranda és un centre depenent del Consell de Formentera
que compleix amb tots els requisits necessaris per a funcionar com a centre de primer cicle
d’educació infantil.

Actualment l’EIP Sa Miranda compta amb 9 educadores i una mestra, i com a únic centre
infantil públic de l’illa de Formentera, presta un servei educatiu molt complet i flexible, adaptat a
les necessitats d’escolarització de la població de Formentera.

Criteris d’admissió
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El centre està obligat a reservar almenys una plaça a cada grup per a l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu i en situació de desprotecció o risc social.

Quan el nombre de sol·licituds rebudes és major que el de places disponibles, són valorades i
ordenades pel Consell Escolar del centre segons el barem establert a l’ordre de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Els criteris prioritaris de puntuació són:
existència de germans matriculats al centre, renda de la unitat familiar, concurrència de
discapacitat en l’alumne/alumna o en el pare, la mare o tutor legal o en algun germà o
germana.

Així mateix, els criteris complementaris són fills de famílies monoparentals, aquelles on la pàtria
potestat recau en un sol progenitor, concurrència en l’alumnat d’una malaltia crònica i germans
de parts múltiples.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina del Consell de Formentera
www.consellinsulardeformentera.cat o bé telefonant a l’àrea d’Educació i Cultura al telèfon 971
32 12 75.
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