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Cultura emprenedora a l’Escola
Avui té lloc la jornada de posada en marxa del projecte pilot “Cultura
Emprenedora a l’Escola”, del qual l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) en forma part.
En aquest projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona, participen un
conjunt d’ens locals i centres educatius –entre elles EMFO- però el
plantejament a mig termini és fer-ho extensiu al conjunt de la província de
Barcelona. L’objectiu del projecte és impulsar la cultura emprenedora través de
la creació de cooperatives escolars organitzades i gestionades per alumnes de
cinquè i sisè de primària que aprendran a posar en marxa un projecte
d’emprenedoria.
La participació en un projecte d’emprenedoria totalment pràctic, els permetrà
incrementar la seva creativitat, capacitat d’innovació i l’esperit emprenedor.
Concretament en la jornada d’avui es donaran a conèixer els aspectes generals
i els d’implementació del projecte pilot Cultura Emprenedora a l’Escola, per part
del personal de la Diputació de Barcelona i de l’empresa Ciutat Industrial de
Valle del Nalón, SAU (Valnalón).
Aquest no és el primer projecte sobre emprenedoria que posa en marxa
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO).
Durant l’any 2011 i 2012, EMFO ha dut a terme la iniciativa dels ‘Valors
d’emprendre a l’aula’ amb l’objectiu de formar el professorat en tots aquells
valors propis dels emprenedors per després transmetre’ls als alumnes. En total,
han participat uns 400 alumnes de Mollet del Vallès, de les escoles Montseny,
Lestonnac, Sant Gervasi i l’IES Vicenç Plantada. Aquest any, l’Escola Can
Besora i Joan Abelló també s’han afegit a aquesta iniciativa.
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