Les escoletes de Formentera acolliran 125 infants el pròxim curs escolar
dimarts, 4 de juliol de 2017 15:32

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació informa, que 125 nens i nenes de la
nostra illa tenen plaça a les dues escoletes municipals de l’illa, entre la de Sa Miranda i la del
Camí Vell, 52 d’ells són de nova matriculació, i la resta són alumnes antics dels centres. Entre
ambdos centres hi haurà 16 educadores que vetllaran pel benestar dels infants, segons ha
destacat la consellera d’Educació, Susana Labrador que ha destacat “la forta aposta que fa el
Consell de Formentera per donar aquest servei tan necessari per les famílies de l’illa”.

En total per al proper curs 2017-2018 hi haurà 7 aules a l'Escoleta Sa Miranda, una aula de
nadons (amb infants nascuts al 2017), 3 aules de 1-2 anys (amb infants nascuts al 2016) i 3
aules de 2-3 anys (amb infants nascuts al 2015), sumant un total de 98 places ocupades. Per
atendre als alumnes contarem amb un total de 11 educadores i almenys una vetlladora per
atendre als alumnes amb necessitats especials.

A l'escoleta del Camí Vell hi haurà 2 aules, una aula per infants de 1-2 anys (nascuts al 2016) i
una aula per infants de 2-3 anys (nascuts al 2015). Aquest centre té capacitat per 30 alumnes, i
a dia d'avui es preveu que el proper curs 2017-2018 comenci amb 27 places ocupades
(quedant 3 places vacants al grup dels nascuts al 2015). Els alumnes de l'escoleta de Camí vell
estan atesos per 3 educadores.
Recordem que les dues escoletes comparteixen la mateixa línea de treball i les activitats que
es porten a terme tant a Sa Miranda com a Camí vell estan organitzades pel personal dels dos
centres que es reuneixen setmanalment per a programar-ho. Així mateix així els dos centres
educatius conten amb el mateix servei de cuina, que està compost per una cuinera i una
ajudant de cuina que son les encarregades d'elaborar el menú diari.
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