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Els alumnes de les escoles Milagros Consarnau i Pompeu Fabra faran un mercat el dia 7 de juny a la
plaça Pius XII per vendre els seus productes

Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra mostren les seves creacions a l'alcaldessa (Imatge: Cristina Diestro)

Alumnes de cinquè de primària de les escoles Milagros Consarnau i Pompeu Fabra, al barri de Santa Eulàlia, han
posat en marxa una cooperativa dins del projecte educatiu Cultura Emprenedora a l’Escola, una iniciativa de la
Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat que té l’objectiu de desenvolupar els valors, els
hàbits i les capacitats vinculades a l’emprenedoria entre el jovent.

Lo mas visto

...guardado

...com entado

L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Lluís Esteve, i el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica, Jose M Garcia Mompel, han visitat avui els alumnes implicats en el projecte,
mentre treballaven en la producció de la seva iniciativa: la confecció de collarets, punts de llibre, arracades i altres
objectes per a la seva venda, i també han mostrat la logística que han fet servir per posar en marxa la cooperativa,
com els llibres de comptes, els dissenys, etc.

1.

L’Hospitalet acull el primer Campus Jordi Alba
per a nois i noies de 7 a 14 anys

2.

Comiezan las obras de la nueva salida de la
C-32 por la que se accederá al outlet

El mercat de venda dels productes realitzats per les quatre cooperatives es durà a terme el 7 de juny, a la plaça
de Pius XII, i l’Ajuntament facilitarà les carpes i taules necessàries per a la venda al carrer, mentre que les escoles
es faran càrrec de la decoració de les parades.

3.

El professorat dels centres educatiu i els tècnics municipals responsables del projecte han rebut formació
específica per portar a terme el projecte educatiu i ajudar l’alumnat a desenvolupar la seva capacitat creativa i
l'esperit emprenedor, la capacitat per prendre decisions i adoptar una actitud d’indagació i curiositat per conèixer
les demandes del seu entorn socioeconòmic i l'habilitat d’obtenir, seleccionar i interpretar informació.

4.

El Ayuntamiento estudia recuperar un terreno
para que aparquen usuarios del Oncológico

5.

La ciutat apropa el patrimoni local a les
persones amb transtorn mental

Una família impulsa una associació per
promoure la investigació de la
hipomagnesèmia familiar
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Aquest curs escolar hi participen un total de 21 centres educatius d’arreu de la província de Barcelona. A
l’Hospitalet participen a la iniciativa aquestes dues escoles per tal que incorporin el projecte al centre i amb la
voluntat de continuïtat i d’extensió a altres centres de la ciutat de manera progressiva al llarg dels propers cursos.

6.

La màgia i la il·lusió arriben a Gavà amb el
Festival Internacional de Titelles

7.

Un miler de persones participen a la 32a
Passejada amb Bicicleta
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8.
Acceda PULSANDO AQUÍ para comentar

9.

Més de 10.000 tapes omplen en dues
setmanes el Quinto Tapa Cornellà

10. Comerç: nous reptes i noves oportunitats

COMA RCA

Una nova càtedra estudiarà
les necessitats de les
persones amb malalties
avançades al final de la vida
Gràcies a un conveni signat per
Àltima i la Univesitat
Internacional de Catalunya (UIC)

Intervenció pionera al món a
un fetus que patia una
obstrucció de la laringe
Ha estat una intervenció
conjunta entre els especialistas
de l'Hospital Sant Joan de Déu
d'Esplugues i l'Hospital Clínic
de Barcelona

El número de parados en la
comarca desciende en más
de 700 personas en abril
El paro registrado se sitúa en el Baix Llobregat en
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