Constituïda la mesa de negociació per implantar nous cicles de Formació Professional a Formentera
dilluns, 6 de maig de 2019 14:31

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la vicepresidenta i consellera d'Educació
i Cultura, Susana Labrador, acompanyats del conseller d'Educació i Universitat, Martí March i
de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, han
participat avui en la constitució de la Mesa de Negociació relativa al suport a la formació
professional i a la implantació de nous cicles de formació professional a la nostra illa.

La Mesa de negociació també ha comptat amb la presència de representants de l'IES Marc
Ferrer i dels agents socials i econòmics presents a l'illa, a l'efecte de definir el mapa de l'oferta
de formació professional inicial per a Formentera. Susana Labrador ha celebrat que s'hagi
constituït aquesta mesa, ja que segons ha declarat "l'increment dels cicles formatius és una
demanda històrica de Formentera, així com la millora de les condicions dels estudiants que han
d'anar a Eivissa". La mesa es tornarà a reunir al setembre.

Escola de Sant Ferran
Per part seva, el conseller Martí March ha anunciat que aquest dimecres se signarà el
contracte d'adjudicació de les obres de construcció de l'escola i escoleta de Sant Ferran. Així
les coses el conseller balear ha anunciat que l'inici de les obres és imminent, amb la qual cosa
preveu que pel curs 2020-2021 els estudiants de Sant Ferran puguin estrenar les noves
instal·lacions.

La construcció d'aquesta infraestructura escolar suposarà una despesa de 6,9 milions d'euros.
La conselleria d'Educació del Govern finançarà la construcció del centre d'Educació Infantil i
Primària que té un preu de 5.810.100€ euros, mentre que el Consell finançarà la construcció de
l'escola d'Educació infantil municipal que costarà 1.090.345€.
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