Avui s'ha iniciat el curs 2014-15 a l'escoleta Sa Miranda amb una nova aula i 58 nous alumnes d'un total d
dimecres, 17 de setembre de 2014 10:27

L'escoleta Sa Miranda, gestionada per l'àrea d'Educació del Consell Insular de Formentera, ha
iniciat aquest matí l'inici del curs 2014-2015 amb total normalitat.

Per a cinquanta-vuit alumnes avui ha estat el seu primer dia de classe al centre. En total, si
sumam a aquesta xifra els 40 infants que promocionen de curs, aquest curs 2014-15 hi haurà
a l'escoleta Sa Miranda noranta-vuit
. La distribució de l'escoleta serà d'una aula per a nadons, tres aules d'un a dos anys i tres
aules de dos a tres anys.

Aquest increment de divuit alumnes, respecte als vuitanta escolaritzats el passat curs, ha set
possible per les obres de remodelació que s'han portat a terme a l'escoleta durant el mes de
juliol i agost. Aquests treballs han permès condicionar una nova aula, un nou espai de
menjador, la substitució del terra per un de vinil més higiènic a les aules antigues i la posada al
dia de totes les instal·lacions i pintura del centre. L'import total destinat a aquestes tasques de
millora ha pujat a 90.000 euros.

Aquesta ampliació física no anirà en detriment de la qualitat de l'educació del centre ja que el
ràtio professor-infant quedarà igual. Per aconseguir-ho el Consell de Formentera ha incorporat
2 noves educadores, sent així un equip de dotze educadores.

L'escoleta Sa Miranda és un centre educatiu, adscrit a la xarxa d'escoletes públiques de les
Illes Balears que desenvolupa un projecte educatiu. La línia pedagògica i l'organització
d'aquesta escoleta parteixen dels drets dels infants a rebre una educació que respecti les
seues característiques i necessitats (físiques, psíquiques, afectives, emocionals, personals,
intel·lectuals, socials, etc.). Els trets d'identitat de l'escoleta pretenen ser, respectuosa amb
totes les cultures, democràtica, potenciadora de la igualtat d'oportunitats, no discriminatòria,
respectuosa amb el medi natural, social i cultural de l'entorn i integradora.

El Consell Insular de Formentera, destina un part important del pressupost de l'àrea d'Educació
al sosteniment del centre del que és titular, amb un pressupost anual de més de 460.000 euros,
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essent la partida destinada a personal la despesa més quantiosa. El Consell Insular de
Formentera rebé l'any 2013 un ajut del Govern de les Illes Balears de 3.733,26 de la línia per al
sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil, per al
funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca.
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