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Els infants han registrat la seva cooperativa amb el nom “Projectes Artesanals
FEDAC, coop. (PAF)“.

L’Ajuntament s’incorpora al programa CuEmE de la Diputació de
Barcelona a través de l’escola FEDAC Castellar

Divendres 24 de novembre de 2017

Els alumnes de 5è i 6è del centre escolar crearan una cooperativa en el marc
d’aquest projecte de foment de la cultura emprenedora

Els alumnes de cinquè i sisè de primària de l’escola FEDAC Castellar posaran en
marxa una cooperativa en el marc del programa de Cultura Emprenedora CuEmE,
impulsat per la Diputació de Barcelona.

Amb aquest centre escolar, Castellar participa per primera vegada d’aquest
programa que fomenta la cultura emprenedora en els cicles superiors d’educació
primària. Així, durant el curs 2017-2018, l’alumnat crearà i desenvoluparà una
cooperativa, des del seu plantejament formal i fins a la venda del producte en alguna
fira o mercat. Per a la seva creació, els i les alumnes han fet una aportació de capital
de 3 euros cadascun, i ara hauran de dissenyar el producte i tot el procés productiu,
el pla de comunicació i màrqueting, la comercialització i la gestió econòmica
administrativa. A més, destinaran els beneficis que puguin obtenir a una entitat
social del municipi.

Amb aquest treball, que duran a terme a través de projectes, els alumnes
desenvoluparan competències en diversos àmbits, com la comunicació lingüística,
les matemàtiques, el coneixement i la interacció amb el món físic, el món digital i el
tractament de la informació, la societat i la ciutadania, la cultura i l’art, l’autonomia
i la iniciativa personal, entre d’altres.

Per dur a terme el projecte compten amb el suport de la comunitat educativa i agents
socials del municipi, a més de les regidories d’Educació i de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament, que actuen com a dinamitzadors i coordinadors del
projecte posant els seus recursos a l’abast dels nens i nenes i del seu projecte.

Aquest divendres, 24 de novembre, una desena de nens i nenes que tenen diferents
responsabilitats dins de la cooperativa, juntament amb les seves tutores, han
registrat a la Finestreta Única Empresarial, situada a El Mirador, els documents de
constitució de la seva cooperativa, “Projectes Artesanals FEDAC, coop. (PAF)“, i
han obtingut un CIF.

Al llarg del curs, l’alumnat realitzarà diverses activitats relacionades amb el
projecte, com visites a empreses, cooperatives i tallers de comunicació o venda.
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Finalment, es preveu una sessió de cloenda a final de curs.

El programa CuEmE, va començar el curs 2011-2012 i arriba enguany a la setena
edició. El curs passat, hi van participar 5.000 alumnes de la província de Barcelona
de 131 centres educatius i 60 municipis, que van crear un total de 224 cooperatives.
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