EL CONSELLER D’EDUCACIÓ D’EIVISSA PREN NOTA
DEL MODEL D’ESCOLES INFANTILS DE MENORCA
David Ribas ha visitat avui tres centres de Maó amb l’objectiu de conèixer de primera mà el model
d’escoles infantils menorquí i, en especial, la feina que es fa des del Consell i els ajuntaments en
l’etapa de 0 a 3 anys.

Maó, 5 de febrer de 2016
El conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa, David Ribas, ha
visitat aquest matí les escoles infantils de Sant Climent, des Busquerets i des Passerells, totes elles al
municipi de Maó. En la visita l’han acompanyat el conseller de Cultura i Educació del Consell de
Menorca, Miquel Àngel Maria, i la regidora de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu de l’Ajuntament
de Maó, Laia Obrador.
David Ribas ha arribat a Menorca amb la voluntat de “veure el funcionament de la xarxa d’escoletes
en l’àmbit intern i també administratiu, per tal de recollir idees i millorar el funcionament i la
coordinació a Eivissa de les diferents escoletes”.
El conseller ha pogut parlar amb els professionals dels centres i ha expressat la problemàtica que
existeix a Eivissa pel que fa al funcionament i gestió de les escoles infantils i a les limitacions de la
legislació vigent.
Model escolar de referència
Per la seva banda, Miquel Àngel Maria ha destacat les bondats del model menorquí d’escolarització
infantil, fruit de molts anys de feina, i les possibilitats d’exportar-lo a Eivissa per tal que a l’illa veïna
es puguin assolir una organització i funcionament més integrats i, d’aquesta manera, evitar l’actual
dispersió.
Maria ha explicat que “a Menorca el gran avantatge que tenim és que la feina que va començar d’una
manera dispersa fa molts anys, per iniciatives particulars quan no hi havia regulació de 0 a 3 anys, des
dels d’ajuntaments i el Consell s’ha anat unificant i ha permès crear un sistema de funcionament en
xarxa que incrementa la qualitat del conjunt”. Segons Miquel Àngel Maria, “no és exagerat dir que a
Menorca tenim una xarxa i un sistema d’escoletes infantils de 0 a 3 anys de referència i de molta
qualitat”.
Des de l’Ajuntament de Maó, Laia Obrador, ha volgut subratllar el paper dels ajuntaments pel que fa
al suport als centres en aquesta etapa educativa, i ha valorat la tasca realitzada per tots els consistoris
de Menorca en la configuració de l’actual model educatiu en aquesta franja d’edat.
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