Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

S’incrementa el nombre d’escoles de Mollet que
treballaran els valors de l’emprenedoria
Aquest curs 2016 – 2017, 6 escoles de Mollet treballaran els valors de
l’emprenedoria. En concret, en el que és la 5ª edició del projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola s’incorporen dues escoles de Mollet: el Centre
d’Estudis Mollet i l’Agrupació Escolar Anselm Clavé.
A través dels programes Cultura Emprenedora a l’Escola, impulsat per la
Diputació de Barcelona, i Aprendre a Emprendre, promogut per l’Ajuntament de
Mollet del Vallès a través l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació (EMFO), es pretén impulsar la cultura emprenedora mitjançant la
creació de cooperatives escolars i transmetre als alumnes de cicle superior de
primària valors com ara l’esforç, l’autonomia i la responsabilitat, així com la
capacitat de presa de decisions i aprenentatge d’errors.
Aquest curs, 5 de les 6 escoles de Mollet participaran en el projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola. Es tracta de Lestonnac, El Bosc i Montseny, que ja hi
participaven, i el Centre d’Estudis Mollet i l’Agrupació Escolar Anselm Clavé,
que s’incorporen. Així mateix, l’escola Sant Gervasi seguirà participant en el
projecte de l’Ajuntament de Mollet Aprendre a Emprendre.
El passat setembre la Diputació de Barcelona va realitzar durant 3 dies la
formació dirigida als tutors i als equips directius dels centres, en aquest segon
cas de forma voluntària, per tal que puguin desenvolupar correctament el
projecte amb el suport d’EMFO.
A principis d’octubre, la Diputació de Barcelona va organitzar la Jornada de
Posada en Marxa de l’edició d’enguany en la qual es va convidar totes les
escoles participants i els ens locals, com ara l’Ajuntament de Mollet.
Al llarg del curs se simula la creació, organització, gestió i tancament d’una
cooperativa escolar.
Mollet del Vallès es pioner en aplicar aquest projecte des que l’any 2012 la
Diputació de Barcelona el va posar en marxa.
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