106 infants a Formentera inauguren el nou curs a les Escoletes de Formentera
dilluns, 18 de setembre de 2017 16:02

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Educació i Cultura informa que avui dilluns 18 de
setembre han tornat a l'activitat les dos escoletes de l'illa, l'Escoleta de sa Miranda i l'Escoleta
del Camí Vell. Aquests dos centres han estat tancats des del dia 1 de setembre per a
realitzar-hi obres de millora.

En concret, la tornada a l'escoleta afecta les famílies de 106 boixetes i boixets de Formentera
(79 a sa Miranda i 27 al Camí Vell), distribuïts en 9 aules (7 a sa Miranda i 2 al Camí Vell) que
estan atesos per la seva directora, Esperança Sunyer, i per 18 educadores, 2 professionals
encarregades de la cuina i 2 professionals encarregades de la neteja dels centres.
Després de les renúncies i moviments finals, tots els infants entre 2 i 3 anys que ho han
sol·licitat han obtingut plaça, i la llista d'espera als centres que queda pendent de resoldre és
de 3 nadons i 6 infants entre 1 i 2 anys.

Obres de millora
Al llarg d'aquests 15 primers dies de setembre s'han dut a terme obres de millora per valor de
56.000€ als dos centres. A l'Escoleta sa Miranda, que tenia un problema d'humitats, s'han
substituït els terres i el guix de les parets de quatre aules, s'ha modificat el paviment del
passadís i s'ha instal·lat una nova rampa d'accés per a proveïdors.

Per la seva banda, a l'Escoleta del Camí Vell, s'han eliminat les humitats de dos aules i s'ha
substituït la gespa artificial del pati, entre altres millores. En l'acondicionament de les escoletes
han participat els tècnics, les pròpies educadores i els integrants de les brigades de
manteniment i d'obres del Consell de Formentera.
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