Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

250 alumnes de Mollet han creat la seva pròpia
cooperativa a través dels programes de foment de la
cultura emprenedora
El proper dilluns, 10 de febrer, a 2/4 d’11 del matí, una trentena d’alumnes
de les escoles Montseny, Lestonnac, Sant Gervasi i Princesa Sofia,
visitaran les instal·lacions d’EMFO per crear la seva cooperativa, en el
marc dels projectes Cultura emprenedora a l’escola i Aprendre a
Emprendre.
En l’acte hi assistiran l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, el regidor de Formació
i Iniciatives Empresarials, Josep Ramon Bertolin i la regidora d’Educació, Alícia
Domínguez González.
Per mitjà dels programes Cultura emprenedora a l’escola, impulsat per la
Diputació de Barcelona, i Aprendre a Emprendre, EMFO ha format el
professorat perquè transmeti els valors de l’emprenedoria als alumnes. Es
treballen competències com l’esforç, l’autonomia i la responsabilitat i es
potencia que els infants siguin capaços de prendre decisions i aprendre dels
errors.
Per treballar aquests valors durant el curs es simula la creació, organització,
gestió i tancament d'una cooperativa escolar de la qual formen part els/les
alumnes de 5è de primària. Actualment, les diferents cooperatives ja estan
constituïdes i es troben en plena fase de disseny de prototips dels productes.
Dins d’aquest marc, el proper una trentena d’infants i els seus professors
visitaran les instal·lacions d’EMFO per fer la sol·licitud del CIF de la seva
cooperativa. Es tracta d’una representació de tots els participants, ja que en
total són 250 els alumnes que participen en aquests projectes.
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