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La consellera de Benestar Social, Joventut i Igualtat del Consell Insular de Formentera, Dolores
Fernández, ha presentat avui en roda de premsa l'inici del període d'inscripcions per a l'escola
d'estiu de Formentera, un recurs socioeducatiu durant els mesos d’estiu que ofereix un gran
ventall d’activitats lúdiques per als nens i nenes d’entre 3 i 12 anys.

Amb un total de 200 places, les activitats es desenvoluparan a les instal·lacions del Col·legi
Públic Mestre Lluís Andreu, al CP de Sant Ferran i també al Col·legi Públic del Pilar de la Mola,
on durant els mesos de juliol i agost s'oferiran alternatives per a l’ús adequat del temps de
lleure, potenciant el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels participants.

En aquesta ocasió la temàtica general i fil conductor de les activitats de l'Escola d'Estiu,
s'introdueix amb el títol “Som artistes” amb l'objectiu de treballar les arts plàstiques, la música,
la dansa, etc. a través de les activitats que s'aniran realitzant al llarg de l'estiu.

Les diferents activitats que es duran a terme són Tallers de plàstica (per estimular la imaginació
i la creativitat, el desenvolupament del psicomotricitat fina, etc.); Tallers per promoure l’activitat
física (com les gimcanes); Tallers de jocs (tradicionals i d’arreu del món, de pati, aquàtics, etc.);
Tallers de música (balls, danses, cançons, fabricació d’instruments, etc.); Taller de teatre i
expressió corporal (per a la preparació dels festivals de final de mes); Taller de contacontes;
Sortides a la platja i excursions.
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Les activitats, donen la possibilitat als nens d’adquirir diversos coneixements a través del joc,
així com d’aprendre valors com la solidaritat, l’amistat, la responsabilitat, la confiança o el
respecte cap als altres.

Com en anys anteriors, els objectius a assolir per l’escola d’Estiu són oferir un espai lúdic i
educatiu per a nens i nenes durant els mesos d’estiu, potenciar l’ús del temps lliure amb
activitats d’oci i lleure educatiu i favorir la conciliació laboral i familiar (sobretot tenint en compte
que és en l’època estival quan l’ocupació laboral és més alta i els nens necessiten ser atesos).

Les activitats de l'Escola d'Estiu es desenvoluparan des del dia 1 de juliol i fins el 30 d'agost
amb horari de 9.00 a 14,00 hores de dilluns a divendres, oferint des de les 8.00h el servei
d'escola matinera. A més a més també s'ofereix la possibilitat de fer natació com activitat
complementària.

Per altra banda, l'equip de professionals estarà format per 22 monitors i monitores de temps
lliure, 1 Director/a de temps lliure i 1 persona diplomada en Educació Especial per atendre els
participants amb necessitats educatives especials.

No hem d’oblidar que l’Escola d’Estiu és una activitat de temps lliure, però no per això deixa de
ser educativa, així doncs es dóna plena importància al joc com a eina educativa i
d’aprenentatge. El joc forma part de la cultura pròpia dels infants i és fonamental pel creixement
físic, intel·lectual i social de l’infant.

Per finalitzar, recordar-vos que les inscripcions es poden realitzar des d'avui mateix dia 12
i fins el dia 19 de juny a l'OAC del Consell Insular de Formentera.
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