Entre el 4 i el 18 de maig estarà obert el període d’inscripció per les escoletes
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Educació, ha informat avui que el pròxim 4 de
maig s’obrin les inscripcions per poder sol·licitar plaça per al pròxim curs escolar 2016-2017 a
les Escoletes del Consell de Formentera, La Miranda i el Camí Vell de la Mola. El període
d’inscripció es tancarà el 18 de maig i la publicació de les llistes provisionals d’admesos es farà
el 30 de maig. Així ho ha explicat la consellera d’Educació, Susana Labrador.

Les persones interessades poden descarregar-se la sol·licitud a l’apartat d’Escoletes de plana
web del Consell de Formentera o en el següent enllaç: http://goo.gl/rxXr8e Presencialment es
podrà recollir i entregar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà entre el 4 i el 18 de maig,
entre les 9 i les 14 hores, de dilluns a dissabte.

La consellera ha explicat que el procés d'admissió serà comú per a les dues escoletes. “En la
mateixa sol·licitud podran demanar plaça triant l'ordre de prioritat”, ha afegit. Podran optar a
entrar a l’Escoleta de La Miranda els infants nascuts al 2016, 2015 i 2014, i a l’Escoleta des
Camí Vell els infants nascuts al 2015 i 2014. “Qualsevol dubte, les famílies poden adreçar-se a
l'escoleta La Miranda de dilluns a divendres de 14 a 15 hores, on seran atesos”, ha declarat
Susana Labrador.

Enguany s'inicia aquest procés d'admissió amb les dues escoletes obertes per tot l'any, amb un
total de 128 places cobertes durant el curs 2015-2016 i 15 educadores, segons ha recordat
Susana Labrador que ha afegit que l’any que ve es preveu que l’oferta sigui similar, sempre
adaptada a la demanda de les famílies. “El Consell de Formentera s'enfronta a un gran repte
que és l'etapa educativa de primer cicle d'infantil amb dos grans objectius: la qualitat i la llista
d'espera zero en aquest cicle, que si bé no és obligatori si que és imprescindible per a la
conciliació familiar i laboral”, ha remarcat.
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