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A l goig amb què vàrem rebre la notícia que les 

Segones Jornades sobre Escoles Petites es 

volien celebrar a Formentera, desafiant distàn

cies i possibles di f icul tats per mal temps a la mar, 

volem afegir-hi, ara, l 'agraïment a l 'oportunitat que 

ens donau de part ic ipar també en la vostra revista. 

La vinculació d'aquestes Jornades amb Formentera 

és doble: 

1. Per la dimensió també petita de Formentera. 

2. Per qüestions personals. 

L'Escola Unitària, Petita, en la vostra denominació, 

mixta a la Savina i Cap de Barbaria i d'al·lotes o 

d'al·lots a la Mola, Sant Ferran i Sant Francesc, ha 

estat el t ipus d'escola que ha format les formente

reres i els formenterers f ins l'any 1976. Va ser en 

aquest any quan entrà en funcionament el pr imer 

col·legi públic de vuit unitats a Sant Francesc Xavier. 

Encara avui continua present aquest t ipus d'escola a 

fa localitat de la Mola, una escola petita, que comp

ta amb dues unitats, una d'Educació Infantil i una 

d'Educació Primària. 

En el pla personal, perquè vaig tenir l 'oportunitat de 

par t ic ipar en les Pr imeres Jornades d'Escoles 

Petites, que se celebraren a es Cubells i perquè, com 

a mestre, sempre recordaré que el meu pr imer destí 

va ser l'Escola Unitària de Cap de Barberia. 

Per altra banda, el salt qual i tat iu i quanti tat iu que 

han experimentat aquestes Segones Jornades confir

men la bondat del projecte de l'STEl i les expectati

ves de convertir-se en un futur en un punt de refe

rència i de debat per a totes aquelles qüestions que 

interessen a les escoles petites de la nostra comuni

tat: la formació específica que demanen els mestres 

que hi arr iben per pr imera vegada, la seva situació a 

les nostres illes, el model d'agrupació i/o coordina

ció entre elles que ha de funcionar a les Balears, el 

coneixement de la realitat d'aquestes escoles a 

altres indrets, etc. 

Heu conegut, alguns part ic ipants per primera vega

da, l'illa de Formentera. Desitjam que us hi hàgiu 

sentit bé i us hi esperam en properes vegades, ja 

sigui com a destí professional o bé de descans. 

Sempre a la vostra d i spos i c i ó . • 
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