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Més de 300 alumnes de Mollet crearan la seva pròpia
cooperativa aquest curs escolar
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, i el regidor d’Ocupació, Raúl
Broto, lliuraran els CIF a 9 cooperatives escolars.
Per 6è d’any consecutiu, el consistori molletà, a través de l’Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) segueix fomentant la
transmissió dels valors de l’emprenedoria als alumnes de les escoles de Mollet
del Vallès, a través dels programes Cultura emprenedora a l’escola (CUEME),
impulsat per la Diputació de Barcelona, i Aprendre a Emprendre. Enguany hi
participaran sis escoles: el Col·legi Lestonnac, l’Agrupació Escolar Anselm
Clavé, el Centre d’Estudis Mollet l’Escola Sant Gervasi, l’Escola el Bosc i l’Escola
Montseny.
Enguany, més de 300 alumnes participen en la creació de diferents cooperatives
escolars. I en concret, en aquesta activitat de lliurament del CIF hi participaran
153 alumnes i el seu professorat. L’acte de lliurament del CIF se celebrarà a l’IES
Aiguaviva. Després del lliurament del CIF, s’ha organitzat un taller de disseny per
a cada un dels grups d’escoles assistents.
Per treballar aquests valors se simula la creació, organització, gestió i tancament
d'una cooperativa escolar de la qual formen part els alumnes de participants.
Actualment , les diferents cooperatives ja estan constituïdes i es troben en plena
fase de disseny dels logos i dels prototips dels productes.
Abans del lliurament del CIF de la cooperativa, els alumnes hauran registrat a
EMFO tota la documentació necessària per sol·licitar el document que els
lliuraran oficialment l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs i el regidor
d’Educació, Raul Broto.

Acte de lliurament del NIF de les cooperatives
Dilluns 4 de desembre
10 h
Sala d’actes de l’IES Aiguaviva (Rambla Pompeu Fabra, 1)
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