
 
 

 

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ RELATIVA A LA POSADA EN MARXA D’UNA 

DELEGACIÓ DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES  

 

Exposició de motius   

 

El Consell Escolar Municipal va proposar una extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) a 

Santa Eulària des Riu com una de les principals iniciatives per millorar el sistema educatiu 

al municipi. Les gestions varen començar l'any 2008 per evitar desplaçaments al municipi 

d'Eivissa davant la demanda creixent de millorar la competència en idiomes. Amb aquest 

mateix objectiu, el 4 de juliol de 2013 el Ple Municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària des 

Riu va aprovar per unanimitat instar la Conselleria d'Educació a posar en marxa una extensió 

al municipi. 

 

La realitat social ha canviat de manera considerable al nostre municipi des de llavors, però 

encara no hem aconseguit que sigui una realitat. Si aquesta extensió era una possibilitat de 

millora l'any 2008 (i va quedar evidenciada al Ple de 2013 assolint el suport de tots els grups 

municipals), després d'aquests anys s'ha tornat una necessitat encara més evident. No 

obstant això, la població de Santa Eulària des Riu ha crescut un 29,6% en aquests anys, 

passant de 30.364 residents en 2008 a 39.358 l'any 2020. 

 

Aquest escenari el podem comprovar als cursos de formació ocupacional dirigits a persones 

desocupades que oferim a la nostra Escola Municipal de Formació, on estan cobertes totes 

les places d'A1 d'alemany i fins al B1 d'anglès. Val la pena destacar que, a causa de l'objectiu 

que persegueixen, només estan disponibles per a persones desocupades i no estan a l'abast 

de fixos discontinus ni tampoc de treballadors de les administracions públiques. 

 

Les xifres d'estudiants del municipi del curs 2021-22 de l'Escola Oficial d'Idiomes reflecteixen 

l'alt interès que existeix en la formació en idiomes per part dels residents a Santa Eulària, 

amb un total de 240 estudiants entre alemany, català, francès, anglès i espanyol. 

 

Atès tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 

PRIMER. Instar la Conselleria d’Educació de les Illes Balears a posar en marxa una delegació 

de l’Escola Oficial d’Idiomes a Santa Eulària durant l’any 2022.   

 

María Sol Ferrer Ferrer 

Regidora d’Educació 

 

Document signat digitalment a Santa Eulària des Riu  


