Obert el període de matriculació de les escoletes de Formentera
divendres, 15 de juny de 2018 16:35

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació, informa que avui divendres han sortit
publicades les llistes definitives amb els alumnes admesos i en llista d'espera de les escoletes
del Consell.

Per al proper curs 2018-2019, que començarà el dilluns 17 de setembre, han obtingut plaça 60
de les 67 famílies que varen presentar sol·licitud. Resten en llista d’espera 4 famílies en el grup
de nadons, nascuts al 2018, i 3 en el grup d’1-2 anys, nascuts al 2017, mentre que al grup de
2-3 anys no hi ha llista d'espera i han quedat algunes places vacants.

Matricula
Les famílies poden venir a formalitzar la matrícula des d'avui divendres, 15 de juny, fins el
proper dijous 21 a l’Escoleta Sa Miranda de 16 a 18 hores. Una volta es completi el període de
matriculació, s’establirà la llista d’espera definitiva.

Instal·lacions
En total per al proper curs 2018-2019 hi haurà 7 aules a l'Escoleta Sa Miranda, una aula de
nadons (amb infants nascuts al 2018), 3 aules d’1-2 anys (amb infants nascuts al 2017) i 3
aules de 2-3 anys (amb infants nascuts al 2016).

A l’Escoleta del Camí Vell hi haurà 2 aules, una aula per infants de 1-2 anys (nascuts al 2017) i
una aula per infants de 2-3 anys (nascuts al 2016). Aquest centre té capacitat per 30 alumnes.

La plantilla de personal de les dues escoletes està composta per 16 educadores, una auxiliar
educativa, una directora, una cuinera i una ajudant de cuina.
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, els dos centres
educatius compten amb el mateix servei de cuina.
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