Final de curs de l'Escola d'Estiu i els campus esportius organitzats pel Consell de Formentera
dimecres, 30 d'agost de 2017 21:15

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Joventut, informa que demà dijous 31 de agost
finalitza l'Escola d'Estiu 2017 que s'ha dut endavant durant els mesos de juliol i agost al Col·legi
Públic Mestre Lluís Andreu, al de Sant Ferran i també al Col·legi Públic del Pilar de la Mola. En
total 170 nens han gaudit d'aquest servei estiuenc, i han estat atesos per 21 monitors de temps
lliure i 1 director/a de temps lliure.

Avui s'ha fet la festa de fi curs en cada un dels tres centres amb unes jornades de portes
obertes en què els pares han pogut entrar a les escoles i veure un petit resum en forma de
projeccions de fotos del que han fet durant aquest estiu els nens. A més, s'han realitzat
diverses activitats de dinamització com representacions teatrals i balls. Tots els alumnes
gaudiran demà d'una excursió a la platja del Cavall den Borràs, en el seu últim dia de curs.
Durant aquests dos mesos a l'Escola d'Estiu s'han realitzat activitats dirigides a nens i nenes
d'entre 3 i 14 anys (nascuts entre 2003 i 2013), amb horari de 9.00 a 14.00 h de dilluns a
divendres, oferint des de les 8.00 h el servei d'escola matinal.

L'objectiu, segons ha explicat la consellera de Benestar Social i Joventut, ha estat "crear un
espai lúdic i educatiu per a nens i nenes durant els mesos d'estiu, potenciant l'ús adequat del
temps lliure, i afavorint la conciliació laboral i familiar, sobre tot tenint en compte que a
Formentera durant l'època estival l'ocupació laboral és molt alta i els nens necessiten ser
atesos".

Campus esportius
A més, des de l'àrea d'Esports el Consell ha organitzat directament dos campus per donar una
altra oferta alternativa per als mesos d'estiu als més petits de la casa. El Campus d'Atletisme
divertit al qual s'han inscrit 42 nens de 3 a 6 anys, finalitza demà. Per celebrar el final de curs
es farà una festa d'aigua a la piscina municipal. En aquest campus els nens han practicat
psicomotricitat, manualitats, natació divertida, habilitats saludables, i arts plàstiques entre
d'altres. Ho han fet possible 4 monitors i un socorrista.

D'altra banda, el Consell també ha organitzat el Campus de natació sincronitzada, dirigit a
alumnes nascuts entre l'any 2003 i 2012, en el qual s'han apuntat 103 alumnes que han
practicat acro esport, psicomotricitat, dansa, teatre, natació i sincro entre altres activitats. Les
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classes es prolongaran fins al pròxim 12 de setembre. 8 monitors i un voluntari les han fet
possible. Dissabte passat van oferir un espectacle de fi de curs a la Sala d'Actes de Cultura,
Cinema.
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