S'obren les inscripcions de l'Escola d'Estiu 2020
dimecres, 17 de juny de 2020 14:14

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Joventut, informa que demà dijous 18 de juin
s'inicia el període d'inscripció per l'Escola d'Estiu 2020. Les inscripcions es podran fer fins al 24
de juny a l'Oficina Virtual d'Atenció a la Ciutadania del Consell de Formentera, OVAC, o amb
cita prèvia a través de l'OAC, Oficina d'Atenció a la Ciutadania, telefonant al 971321087.

L'Escola d'estiu 2020 començarà el pròxim 1 de juliol i es desenvoluparà als 3 centres escolars
de Sant Francesc, Sant Ferran i la Mola. Els nens i nenes de famílies amb dificultats de
conciliació, vulnerabilitat socioeconòmica i situació de protecció del menor tindran prioritat
d'accés. Aquesta escola s'adreça als infants en edat escolar, d'entre 3 i 12 anys. Aquest any
també hi ha una subvenció especial per ajudar a les famílies que hagin patit la crisi provocada
per la Covid-19 a sufragar les despeses.

Entrades i sortides escalonades
L'horari màxim de l'Escola d'Estiu és de 8 a 14.30h. Aquest any es fomentaran les entrades
escalonades. A les sol·licituds els pares hauran de marcar la preferència de franja horària
d'entrada que serà, entre 8-8.30h, 8.30-9h o 9-9.30h. La sortida també es farà de manera
escalonada, entre les 13.30-14h i les 14-14.30h. Tot amb l'objectiu d'evitar el màxim possible
aglomeracions per entrar i sortir de l'escola.

La temàtica principal que es treballarà aquest 2020 a l'Escola d'Estiu és la salut i el lema “Ens
cuidam”. La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, ha explicat que “l'Escola d'Estiu a
Formentera sempre ha estat un recurs molt necessari per ajudar a conciliar les famílies que en
temporada alta solen tenir més càrrega de feina, i per contribuir al desenvolupament de nens i
nenes en tractar-se d'un projecte de lleure educatiu”, i ha destacat que enguany “és més
necessari que mai, ja que després de 3 mesos i mig sense escola, permetrà oferir de nou
entorns segurs de socialització amb iguals i per gaudir de jocs i esbarjo, a la vegada que se'ls
transmeten valors”.

Mesures de seguretat excepcionals
Per evitar la propagació de la Covid-19 hi haurà mesures de seguretat excepcionals. Els grups
seran encara més reduïts i comptaran sempre amb les mateixes monitores i monitors, no
tindran contacte amb altres grups per evitar possibles contagis i no es faran desplaçaments
fora dels centres. Així mateix es seguiran els protocols i mesures de neteja i desinfecció
establerts per les autoritats.
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Per a més informació es pot telefonar al 971321087 o enviar email a joventut@conselldeforme
ntera.cat
.
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Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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