Formentera reforça les ajudes als estudiants per la crisi de la covid
dimecres, 13 de gener de 2021 11:41

La Comissió de Govern del Consell de Formentera ha aprovat 3 propostes d’atorgament
d’ajudes relacionades amb l’educació per valor de 93.694€. “A més d’aquestes ajudes que
donem cada any per ajudar als estudiants de Formentera i a les seves famílies, en vista al curs
2020-2021, i a causa de la crisi provocada per la covid, treurem unes línies de subvencions
especials per les famílies afectades per la crisi”, segons ha declarat la consellera d’Educació i
Cultura, Susana Labrador.

La Comissió de Govern ha aprovat l’atorgament de 10 beques d’estudis superiors per a
estudiants de Formentera corresponents als curs 2018-2019. Cada beca és d’una quantia de
1.250€, en total les ajudes ascendeixen a 12.500€.

D’altra banda, a la mateixa comissió també s’han aprovat les subvencions destinades als
centres educatius de primària i secundària de Formentera que desenvolupin el programa de
reutilització de llibres de texts, i ajuts individuals que estan destinats als estudiants que cursin
estudis de primària i secundària que formin part del programa de reutilització dels llibres de
text, membres de família nombrosa i/o monoparental. Per al curs escolar 2019-2020 s’han
atorgat 17 ajuts individuals i ajudes als 4 centres educatius públics. En total s’han concedit:
47.294€, incrementant la partida inicial de 45.000€ per donar resposta a totes les sol·licituds.

Per últim, també s’han aprovat les ajudes per a compensar la doble/triple insularitat per als
estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d’educació post
obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2019-2020.
En concret, s’han concedit 80 ajuts amb un import total de 33.900€.

Ajudes especials crisi covid

La consellera d’Educació ha explicat que “durant aquest any es convocarà la partida ordinària
d’ajudes per educació de 95.500€, però aquesta partida serà ampliada amb una altra de
100.000€ extraordinària per compensar els efectes de la crisi de la covid”. Aquest pressupost
es destinarà a:

- ajuts per a compensar la doble i triple insularitat del curs 2020-2021
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- beques d’estudis superiors dels cursos 2019-2020 i 2020-2021
- ajuts per a l’adquisició de llibres dins del programa de reutilització i de portàtils per als
alumnes de 1er d’ESO dins del programa de digitalització
- ajuts extraordinaris per a la compra d’equips informàtics

Totes aquestes línies d’ajuts tindran en compte les particularitats i dificultats de les famílies més
afectades per la crisi de la covid, segons ha afegit la consellera. Aquestes convocatòries han
estat informades i tenen el suport de les associacions que formen part de la Sectorial
d’Educació que va ser constituïda el passat 10 de novembre, “una trobada que també va servir
per recollir les seves propostes”, segons ha conclòs Labrador.
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