Les escoletes de Formentera reobren el pròxim 15 de juny
divendres, 5 de juny de 2020 13:26

El Consell de Formentera, a través d'Educació, informa que l'obertura de les escoletes de Sa
Miranda i Camí Vell, es farà el pròxim dilluns 15 de juny. Les escoletes podran acollir com a
màxim el 50% dels seus alumnes, és a dir 54 infants del total de 108 matriculats. S'ha prioritzat
l'atenció als nens i nenes de famílies amb dificultats de conciliació, vulnerabilitat
socioeconòmica i situació de protecció del menor.

“Després d'un primer contacte amb les famílies per veure si necessitaven o no tornar a portar
als infants a les escoletes, durant la pròxima setmana es tornaran a posar en contacte amb les
que han optat per retornar als petits als centres i per explicar-los com s'organitzaran les
entrades i sortides a les aules, que es faran de manera escalonada, per evitar aglomeracions”,
segons ha explicat la consellera d'Educació, Susana Labrador.

La consellera ha destacat que “la tornada a l'escoleta es farà seguint les mesures especials de
seguretat i higiene a causa de la Covid-19, les educadores hauran de fer servir mascareta, ja
que no podran respectar la distància interpersonal de 2 metres amb els petits”, en aquest sentit
la responsable d'Educació ha agraït “la implicació de l'equip i comprensió dels pares per poder
fer la tornada a l'escola amb la màxima normalitat possible dins les circumstàncies especials
que li envolten”.

A l'aula de nadons hi haurà un màxim de 4 infants per aula, a les aules d'1-2 anys un màxim de
6 i a les de 2-3 un màxim de 9. Hi haurà torns per sortir al pati, es fomentaran les activitats a
l'aire lliure i la disminució de la ràtio permetrà fer activitats educatives adaptades a la nova
situació.

L'horari d'obertura serà de 7.30 a 14.30h, oferint el servei de matinera i menjador. Les famílies
hauran de prendre la temperatura als infants abans de venir al centre; en cas de tenir 37,5 o
més, no podran assistir. Les famílies dels infants que no es reincorporen ara, comptaran amb
l'acompanyament de les educadores com s'ha vingut fent els darrers mesos.
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