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Els escolars de Mollet celebren la fira de cooperatives
escolars
Demà al matí, l’alumnat de 5è de primària de les escoles Montseny,
Princesa Sofia, Sant Gervasi i Lestonnac celebraran una fira de les
cooperatives que han creat en el marc dels projectes Aprendre a
emprendre i Cultura emprenedora a l’escola.
Demà al matí, el final de la Rambla Balmes, on comença Pompeu Fabra,
acollirà una fira d’artesania dels productes que els nois i noies de 5è han creat
al llarg de tot el curs en el marc dels projectes Aprendre a emprendre i Cultura
emprenedora a l’escola, que treballen els valors de l’emprenedoria.
Les 7 cooperatives que han creat els 255 alumnes participants començaran a
muntar parades a les 9.30 i es preveu que s’allargui fins a les 12.30 hores. A
les 11 hores tindrà lloc una passejada per la fira que comptarà amb la
presència de l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, la Vicepresidenta Primera de
la Diputació de Barcelona, Mireia Solsona i també assistiran la regidora
d’Educació, Alícia Domínguez, i el regidor de Formació i Iniciatives
Empresarials, Josep Ramón Bertolín.
Amb l’objectiu de fer difusió de la fira de cooperatives escolars, els alumnes
van enregistrar unes falques de promoció a Ràdio Mollet, que s’han estat
emetent per l’emissora municipal del 20 al 27 d’abril.
Cultura emprenedora a l’escola
El projecte va ser impulsat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració
d’un conjunt d’ens locals i centres educatius, entre ells els serveis municipals
d’ocupació de Mollet (EMFO i posat en marxa el passat setembre de 2012.
El principal objectiu és impulsar la cultura emprenedora a través de la creació
de cooperatives escolars organitzades i gestionades per alumnes de cinquè i
sisè de primària que aprenen a posar en marxar un projecte d’emprenedoria. A
més, arran de la formació del professorat, els alumnes reben valors com
l’esforç, l’autonomia i la responsabilitat, així com la capacitat de presa de
decisions i aprenentatge d’errors.
En aquest projecte els nois i noies de 5è de primària creen, per grups, una
cooperativa, pensen el nom i la imatge corporativa. Després fan estudis de
mercat i de producte i proposen una inversió inicial, el preu de venda, etc. Un

cop feta tota aquesta feina, el treball culmina amb una fira per vendre els seus
productes. Cal destacar que part dels beneficis obtinguts, igual que es va fer en
l’edició passada, es destinaran a diferents ONG’s.

Fira de cooperatives escolars
Dimarts 28 d’abril
11 hores
Rambla Balmes (on comença Pompeu Fabra)
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