Convocatòria d'ajuts destinats a l'educació a Formentera

La consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona
ha presentat avui en roda de premsa les convocatòries d'ajuts destinats a l'educació a
Formentera, que en total assoleixen un import de 104.750 mil euros.
La tipologia d'ajuts que es poden sol·licitar correspon a l’adquisició de llibres de text per estudis
d'infantil, primària i secundària, tant pel que fa a les famílies com als centres públics de primària
i secundària de Formentera. Per altra banda, els estudiants que cursin estudis post-obligatoris
com són cicles formatius o estudis universitaris, poden optar a les ajudes de desplaçament i les
beques d'estudi.
Ajuts per a l'adquisició de llibres de text
Poden beneficiar-se d'aquestes ajudes els centres educatius que desenvolupin el programa de
reutilització de llibres de text i l'alumnat que cursi estudis d’educació infantil, primària i/o
secundària a Formentera. Pel que fa a les sol·licituds presentades pels centres públics
educatius, es subvencionarà el cost de l’adquisició de llibres de text per un valor de 70 euros
per l’alumnat adscrit a primària i de 90 euros per l’alumnat adscrit a secundària. En el cas dels
ajuts individuals, es subvencionarà el 50% de l’import dels alumnes d'infantil, mentre que les
famílies nombroses i monoparentals obtendran el 100% de l’import dels llibres.
El Consell de Formentera destina 60 mil euros per aquesta convocatòria. Les subvencions es
concediran en règim de concurrència competitiva i l’objectiu és promoure un ús solidari i
cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i del material didàctic dels cursos i nivells
corresponents a l’ensenyament obligatori.

Els ajuts per a l’adquisició dels llibres de text van destinats principalment a la participació del
Consell en els fons de reutilització de llibres de text dels centres públics i a mantenir les
bonificacions especials per a les famílies nombroses i monoparentals.
En aquest cas cal dir que Formentera és una de les Illes Balears que compta amb un millor
percentatge d’alumnes adherits al programa de reutilització de llibres de text. El nombre
d’alumnes de primària i secundària adherits al fons l'any passat va ser de 497. Els 4 centres
públics de Formentera estan adherits a aquest programa i en el cas del CP de Sant Ferran de
ses Roques el percentatge de reutilització arriba al 100%.
Els interessats poden sol·licitar els ajuts a través de la pàgina web del Consell Insular de
Formentera www.conselldeformentera.cat o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) fins el 21 de
maig.
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Beques d'estudi i ajuts per a desplaçaments
Els estudiants que cursin estudis de postgrau o estudis universitaris fora de l'illa de Formentera,
poden optar als ajuts per a desplaçaments i a les beques d'estudi. En total es destinen 36 mil
euros aproximadament en el cas de les ajudes individuals per a desplaçaments i 8750 euros
per a la concessió de 7 beques d'estudi per a estudiants universitaris.
La quantia individual de l’ajuda per al desplaçament és de 450 euros per als estudiants que
cursin els seus estudis fora de les Illes Pitiüses i de 150 euros per aquells que estudien a l’illa
d’Eivissa. Entren dins aquesta categoria tots els estudiants que cursin estudis universitaris,
estudis de formació professional o batxillerat artístic. L'any 2013 s'acolliren a aquesta línea
d'ajuts un total de 89 estudiants, 12 cursant els seus estudis a l'illa d'Eivissa i la resta fora de
les Illes Pitiüses.
Pel que fa a la concessió de beques d’estudi, l'àrea de Cultura concedeix un total de 8.750
euros per cobrir les despeses de matrícula i materials, així com fomentar el estudis universitaris
dels joves de Formentera i contribuir així a la seva formació. La quantia de les beques
convocades és de 1.250 euros cadascuna i s'adjudiquen en base a la renda familiar i
l'expedient acadèmic. L'any 2013 varen sol·licitar aquest ajut 32 estudiants. Els interessants
poden consultar les bases dels ajuts a la pàgina web del Consell
www.consellinsulardeformentera.cat i compten fins el 21 de maig per tramitar les sol·licituds a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
L’àrea d’Educació de Formentera continua treballant amb l'objectiu d’establir mesures per
compensar el fet de la insularitat en matèria educativa i corregir les desigualtats o els
desequilibris entre els estudiants de l’illa de Formentera i els de la resta de la Comunitat i l’estat
espanyol.
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