Primera visita del conseller d'Educació i Universitat a Formentera
dimarts, 8 de setembre de 2015 16:39

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i la consellera d'Educació, Susana
Labrador, s'han reunit avui amb el conseller d'Educació i Universitat del Govern Balear, Martí
March, la delegada territorial d'Educació a Eivissa i Formentera, Margalida Ferrer, el director
general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante, i el director general d'Innovació i
Comunitat Educativa, Jaume Ribas Seguí.

L'escola de Sant Ferran una prioritat
Durant la trobada el president li ha traslladat les demandes de la comunitat educativa de l'illa,
“la prioritària és la construcció de la nova escola de Sant Ferran, que ja fa anys que es demana
i que esperem que sigui una realitat com més aviat millor”, segons ha explicat Jaume Ferrer
després de la reunió.

Així mateix des de la institució insular li han demanat “que s'incrementi l'oferta de cicles
formatius a Formentera en vista al curs vinent, una oferta que durant els passats 4 anys ha patit
una reducció”. Jaume Ferrer ha agraït la visita del conseller i la bona sintonia que hi ha hagut,
“sobretot després que durant l'anterior legislatura cap dels tres consellers que va haver a la
conselleria d'Educació va fer una visita oficial a Formentera”, segons ha argumentat.

Col·laboració entre administracions
Per part seva, el conseller d'Educació del Govern Balear ha assegurat que aquesta visita era
necessària per ara “poder fer una diagnosi de les necessitats reals que té Formentera i així
crear un pla d'actuació a mig i llarg termini per resoldre-les”. Martí March ha destacat que la
bona sintonia que hi ha entre les institucions “és la base de futures col·laboracions”.

El conseller s'ha compromès a què en el pressupost del 2016 hi hagi una partida destinada a la
creació de la nova escola de Sant Ferran que segons les seves paraules “és un tema que
volem agilitzar i farem el impossible perquè es faci quant més aviat millor”. Sobre els cicles
formatius el conseller ha mostrat la seva sensibilitat sobre la necessitat d'incrementar la seva
oferta a l'illa i introduir el batxillerat artístic. Després d'aquesta trobada el conseller s'ha reunit
amb els representants de la comunitat educativa de l'illa.
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