Un total de 150 nens han gaudit de l’Escola d’Estiu
dimecres, 31 d'agost de 2016 17:53

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Joventut, informa que avui dimecres 31 d'agost
finalitza el servei de l'Escola d'Estiu de Formentera 2016 en què han participat un total de 150
nens i nenes, segons ha informat des de l'àrea de Joventut. L'escola d'estiu està basada en un
programa d'activitats lúdiques per al•lots d'entre 3 i 12 anys, 60 alumnes han anat al col•legi
públic Mestre Lluís Andreu i els altres 90 al col•legi públic de Sant Ferran, ha explicat la
consellera de Joventut, Vanessa Parellada, que ha afegit que “avui s’ha celebrat una festa de
cloenda amb una jornada de portes obertes als dos centres en la que es realitzen actuacions,
activitats d'aigua i una festa. A més, els pares i mares han pogut gaudir d'una aperitiu ofert pels
nens i nenes de les escoles".

L'objectiu de l'escola d'estiu és oferir un espai lúdic i educatiu per a nens i nenes durant els
mesos d'estiu, potenciar l'ús adequat del temps lliure amb activitats d'oci i lleure educatiu, i
afavorir la conciliació laboral i familiar, "sobretot tenint en compte que a Formentera durant
l'època estival l'ocupació laboral és molt alta i els nens necessiten ser atesos", ha declarat
Parellada.

Un monitor per cada 10 alumnes
Les activitats es desenvolupen gràcies a l'equip de professionals format per 16 monitors, amb
una ràtio d'un monitor de temps lliure per cada 10 alumnes, i un director de temps lliure, “tots
ells tenen el títol de monitor de temps lliure que acredita els coneixements per desenvolupar
activitats de lleure”, ha explicat la consellera.

Durant l'estiu els nens i nenes han fet tallers d'arts plàstiques, tallers per promoure l'activitat
física, tallers de jocs, tallers de música, tallers de teatre i expressió corporal, tallers de
contacontes, tallers de cuina, sortides a la platja i excursions, com ara la visita a l'hort infantil, i
la natació com activitat complementària i opcional.
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