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- Nota de premsa -

Mollet participa per segon any en el projecte “Cultura
emprenedora a l’escola”
L’any 2012 Mollet va ser escollit, amb 6 ciutats més, per participar en el
projecte pioner “Cultura emprenedora a l’escola”, a través de l’Escola
Montseny. Enguany, l’Escola Princesa Sofia s’afegeix a aquest projecte
que té com a finalitat treballar el foment de la cultura emprenedora a les
escoles.
Es tracta d’un projecte pilot, subvencionat per la Diputació de Barcelona, per al
qual Mollet va ser escollit juntament amb 6 ciutats més. La finalitat és treballar
amb un conjunt d’ens locals i centres educatius en l’àmbit del foment de la
cultura emprenedora a les escoles.
A Mollet, el curs passat hi va participar l’Escola Montseny que aquest curs
continua en el projecte, de dos anys de durada. Com a novetat, l’escola
Princesa Sofia també s’hi afegit en el que serà el seu primer any.
El proper dimarts, 1 d’octubre, es celebra la Jornada de posada en marxa que
donarà el tret de sortida al projecte per a aquest curs i que té la finalitat de
donar a conèixer els aspectes generals i d’implementació del projecte pilot
Cultura Emprenedora a l’Escola.
L’objectiu de la formació és reforçar valors com l’esforç, l’autonomia, la
responsabilitat, que els nens siguin capaços de prendre decisions i aprendre
dels errors. Per a treballar aquests valors es simula la creació, organització i
gestió d'una cooperativa escolar de la que en formen part els/les alumnes de
5è de primària.
L’any passat hi van participar 50 nens de l’escola Montseny. Enguany es
calcula que hi participin conjuntament amb les dues escoles, un total de 100
escolars.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per la
Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) va començar l’any 2011 a formar el
professorat de diferents centres la ciutat per tal que puguin transmetre els
valors d’emprendre als alumnes de l’escola Montseny, l’escola Lestonnac,
l’escola Can Besora i l’escola Sant Gervasi. Aquest projecte que rep el nom
d’Aprendre a emprendre i també es preveu que s’iniciï al llarg dels propers
mesos.
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